Stormyra idrettshall
Planbeskrivelse
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1. SAMMENDRAG
Midsund idrettslag skal oppføre ny idrettshall (fotballhall med innendørs klatrehall) ved siden av
eksiterende utendørs baneanlegg. På denne måten samles utendørs og innendørs aktivitet på et
område som ligger i nærheten av Midsund skole og boligområder. Planarbeidet innebærer å endre
regulert formål fra service til idrettsanlegg og etablere atkomst for kjørende og egen atkomst for
gående og syklende.
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2. BAKGRUNN TIL PLANARBEID
2.1 Hensikt med planen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av idrettshall ved siden av
eksisterende baneanlegg på Stormyra. I tillegg skal planen legge til rette for trafikksikre løsninger for
myke trafikanter som skal benytte flerbrukshallen.
Den politiske forankringen for planen er vedtak i Fellesnemda for Molde kommune, i samsvar med
vedtak i kommunestyret i tidligere Midsund kommune, om bygging av ny fotballhall/flerbrukshall.
Organisering av planarbeidet
• Forslagstiller, og ansvarlig
•

for utarbeidelse av reguleringsplanen: Molde

kommune
Plankonsulent: Molde kommune

Eiendommer i reguleringsplanen
Direkte berørte eiendommer (gnr./bnr.) (kilde: Molde kommune 05.01.2021):
450/276
450/277
450/187
450/185
450/197
450/184
Tilgrensende eiendommer (gnr./bnr.) (kilde: Molde kommune 05.01.2021):
450/34
450/240
450/119
(450/1)

2.2 Forhold til forskrift om konsekvensutredning
Molde kommune vurderer at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter planog bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrifter. Planforslaget er i tråd med overordnet plan og
området er regulert til service i gjeldende reguleringsplan. Endring av formål og ny bruk vurderes å
ikke få vesentlige virkninger for samfunn og miljø.
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3. PLANPROSESS
3.1 Formell prosess
14.10.2019
17.10.2019

Varslet oppstart av reguleringsarbeid. Saksnummer ephorte Midsund 2019/350-2
Uttale fra Miljøtransport AS

18.10.2019
07.11.2019
18.11.2019

Uttale fra Statens Vegvesen
Uttale fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Uttale fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

20.11.2019

Uttale fra Møre og Romsdal Fylkeskommune

19.01.2021
22.02.2021

1. gangsbehandling Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Merknad til reguleringsplanbestemmelse etter vedtak om offentlig ettersyn i TPNM
fra Midsund idrettslag
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 25.01.2021-08.03.2021
Merknad fra Avinor AS
Merknad fra Møre og Romsdal Fylkeskommune
Merknad fra Statens vegvesen
Merknad fra Istad Nett AS
Merknad fra RIR Næring AS
Merknad fra Oddbjørn Misund
Merknad fra Norges vassdrags-og energidirektorat
Innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Merknad fra Mattilsynet
Anmodning om trekking av innsigelse sendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Innsigelse trukket av Statsforvalteren i Møre og Romsdal
E-post med oppdatering om bygningshøyde fra Midsund idrettslag

25.01.2021
01.02.2021
02.02.2021
03.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
12.02.2021
19.02.2021
01.03.2021
03.02.2021
15.03.2021
23.03.2021
07.04.2021

3.2 Medvirkning
Oppstart av planarbeid ble annonsert i avisa Midsundingen og utsendt per brev den 14.10.2019, med
frist for merknader 15.11.2019. Det kom inn fem merknader. Offentlig ettersyn ble annonsert i
Romsdals budstikke og utsendt per brev 25.01.2021 med frist for merkander 08.03.2021. Det kom
inn 8 merknader og 1 innsigelse. Merknadene er oppsummert og kommentert i i eget vedlegg.
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 Overordnete planer
Kommuneplanens arealdel Midsund 1997-2006 (PlanID K0001), vedtatt 10.11.1997. Området er i
arealdelen avsatt til byggeområde-nåværende. Arealet øst og vest for planområdet er avsatt til
Landbruks, Natur og Friluftsområde (LNF) - nåværende.

Figur 1-1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Midsund 1997-2006 (kilde:
kommunekart.com, 05.01.2021).

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Figuren nedenfor viser oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området:

Figur 1-2: Illustrasjonskart som viser reguleringsplaner i området (kilde:
www.kommunekart.com, bearbeidet av Molde kommune).
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Innenfor planområdet gjelder reguleringsplan 19920001, industriområde Stormyra, vedtatt
15.09.1988. Planområdet er i gjeldende plan regulert til service. Innenfor området som er regulert til
service “kan det oppføres bygg som nyttes til håndverks-, lager- og engrosvirksomhet med tilhørende
anlegg (reguleringsplan 19920001 § 13). Planen vil erstatte deler av plan 19920001.

4.3 Tilgrensende planer

Figur 1-3: Illustrasjonskart som viser tilgrensende reguleringsplaner i området (kilde:
www.kommunekart.com, bearbeidet av Molde kommune).
1: 1992001 Industriområde
stormyr

Vedtatt 02.06.1988

Blått areal = Service
Lilla areal = industri

2: 2010001 Midsund sentrum

Vedtatt 28.01.2010

3: 2015001 Akslakleiva
borettslag

Vedtatt 18.06.2015

Grønt areal = Friområde idrett og sportsanlegg
Stiplet grønt areal =
Klimavernsone
Gult areal = boligbegyggelse
Grått areal = parkering
Gult areal = boligbebyggelse
Øvrig areal i denne planen
beskrives ikke da det ikke
anses som relevant for
planprosessen
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4.4 Temaplaner

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
•
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Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

5. STEDSANALYSE/BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
5.1. Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse
Planområdet ligger ved Stormyra på Midsund i Molde kommune, ved siden av det eksisterende
utendørs baneanlegget til Midsund idrettslag (Skeidvoll kunstgressbane). Planområdet ligger ca. 500
meter fra Midsund skole og 1,5 km nord for Midsund sentrum. Planområdet er på 15690 m2.

Figur 2-1. Ortofoto som viser plassering av planområdet (kilde: Gisline karttjeneste
12.01.2021, bearbeidet av Molde kommune).

Avgrensning:
Mot nord-øst grenser planområdet til regulert service (forretning) og etablert gjenvinningsanlegg.
Mot øst grenser planområdet til gang- og sykkelveg og fylkesveg 668 (Utsidevegen). Øst for
fylkesvegen ligger fjellet Akslahornet.
Mot sør-vest grenser planområdet til eksisterende utendørs baneanlegg og regulert veg som ikke er
opparbeidet.
Mot vest grenser planområdet til ubebygd areal.
Ved varsel om oppstart 14.10.2019 var regulert veg vest for planområdet inkludert i
planavgrensningen. Molde kommune har etter varsel om oppstart innsnevret planområdets
avgrensing mot vest og utvidet planavgrensningen mot nord-øst. Utvidelsen av planavgrensningen er
avklart med grunneier, Møre og Romsdal fylkeskommune. Molde kommune er grunneier for øvrig
areal som berøres av utvidelsen.
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Figur 2-3. Planavgrensning ved varsel om oppstart 14.10.2019 til venstre. Ny planavgrensning
til høyre (kilde: Molde kommune 12.01.2021).
Innsnevringen av planområdet mot vest er begrunnet med at vegløsningene i gjeldende plan, som er
vedtatt på slutten av 80-tallet, er regulert med intensjon om at området skulle benyttes til
serviceformål (kontor, lager m.m.) i tilknytning til industriområdet på Stormyra. Molde kommune
ønsker å ta stilling til den framtidige bruken av området på overordnet nivå, når arbeidet med ny
kommuneplanens arealdel for Midsund skal settes i gang. Det er derfor ikke ønskelig å stedfeste
regulert situasjon for kjøreveger som ikke er opparbeidet gjennom denne reguleringsplanen. Den
overordende vurderingen av vegnettet bør gjøres når arealbruken i området er avklart.
Mot nord-øst er planavgrensningen noe utvidet i forhold til opprinnelig planavgrensning ved
oppstartsvarsel. Dette er for det første gjort for å legge til rette for trafikksikre løsninger for atkomst til
planområdet som skiller myke trafikanter fra kjørende. I tillegg skal plangrepet legge til rette for at det
kan etableres et utendørs område for aktivitet og lek mellom ny idrettshall og eksisterende
baneanlegg, som vil knytte de to idrettsanleggene sammen.

5.2 Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk
Planområdet er ubebygd i dag. Planområdet er planert i samsvar med gjeldende reguleringsplan.
Mot nord-øst grenser planområdet til industriområde hvor det er etablert en gjenvinningsstasjon. Sør
for gjenvinningsstasjonen er det opparbeidet en gruset veg som har avkjørsel fra Utsidevegen
(fylkesveg 668). Vegen er i dag uregulert. Mot øst grenser planområdet til gang- og sykkelveg og
fylkesveg 668 (Utsidevegen). Mot sør-vest grenser planområdet til et utendørs baneanlegg med
kunstgressbane. Mot vest grenser planområdet til ubebygd areal.

5.3 Stedets karakter
Planområdet er planert, og har tidligere bestått av beplantet skog. Området for øvrig består av åpent
kystlandskap, rik vegetasjon, trær, berggrunn og fjell. I vest skimtes havet. Ca 100-120 meter vest for
planområdet ligger et areal med dyrka mark og en bolig som er avskjermet med tett vegetasjon og
trær. Historisk har nærområdet bestått av beplantet skog og dyrka mark med noen få gårder. På 80tallet ble planområdet og store areal nord og nord-vest for planområdet regulert til industri og service.
Industriområdene er delvis utbygd med blant annet gjenvinningsstasjon, brannstasjon og
næringsmiddelproduksjon ned mot kysten. Industriområdene består av planerte flater med lite eller
ingen vegetasjon. Mellom industriområdet og planområdet er det rik vegetasjon og skog/trær.
Vest for planområdet ligger to boliger av nyere dato og utendørs baneanlegg. Sør-vest for
baneanlegget er det et område med skog og bak skogen ligger et nyere boligfelt som signaliserer
overgangen til tettbygd areal. Forbi boligfeltet ligger eksisterende idrettshall (Midsundhallen) og en
utendørs friidrettsbane, Midsund skole, barnehage og et større boligområde.
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5.4 Landskap
Planområdet ligger i åpent kystlandskap i skrånende terreng, med helning mot vest. Planområdet
utgjør en planert flate med terrengfall mot nord-øst og består i all hovedsak av en gruset flate, som
mot nord og vest er omkranset av trær og vegetasjon. Mot øst er det anlagt gang- og sykkelveg og
fylkesveg 668. Arealet mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg er tilsådd med gress. Øst for
fylkesveg 668 ligger fjellet Akslahornet. Området mellom fylkesvegen og Akslahornet er avskjermet
av en tett rekke furutrær og rik vegetasjon. Mellom baneanlegget i sør-vest og planområdet er det en
beplantet grønn voll som består av gress og buskvekster.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet eller i nære omgivelser. Møre og Romsdal
fylkeskommune har i sitt innspill til oppstart av planarbeidet vurdert potensialet for automatisk freda
kulturminne til å være lavt til middels.
Det er registrert en bygning i SEFRAK-registeret innenfor planområdet. Bygningen er registrert med
SEFRAK ID 1545-0002-023, og hustype hus for dyr/landbr.lager/silo og er tidfestet til 1800-tallet,
tredje kvartal. Bygningen er fjernet.

Figur 2-4 SEFRAK registrert bygning (kilde: Miljødirektoratets naturbase kart 12.01.2021).

5.6 Naturverdier
5.6.1 Registrerte forhold
Av fremmede arter er det registrert sitkagran innenfor og utenfor planområdet.
Innenfor planområdet er det registrert sitkagran i det sør-østlige hjørnet av planområdet. Utenfor
planområdet er det blant annet registrert sitkagran ved nord-østlig hjørne av eksisterende
baneanlegg, samt rett øst for Utsidevegen (fylkesveg 668). Nord-vest for planområdet (utenfor
planområdet) er det registrert vrifuru. Både sitkagran og vrifuru er rødlistet med svært høy økologisk
risiko.
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Figur 2-5 Registrerte funn av fremmede arter. Svart firkant = sitkagran. Grå firkant = vrifuru
(kilde: Miljødirektoratets naturbase kart 08.01.2021)
Utenfor planområdet er det registrert en art av særlig stor forvaltningsinteresse, svartopp, i
vegkanten rett øst for Utsidevegen. Svarttopp er rødlistet og registrert som livskraftig – LC.

Figur 2-6 Registrerte funn av arter av særlig stor forvaltningsinteresse (kilde:
Miljødirektoratets naturbase kart 08.01.2021)

5.6.2 Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12
Reguleringsplanen vil omregulere 15690 m2 fra serviceformål til formål idrettsanlegg. Molde
kommune vurderer at planforslaget arealmessig i liten grad vil berøre naturmangfold, ettersom store
deler av arealet er planert og arealet som planlegges bebygd i stor grad er opparbeidet til gruset,
byggeklar tomt.
Det er gjort en vurdering i forhold til naturmangfoldsloven §§ 8-12 ved avsjekk i kartjenesten GisLink,
Artsdatabankens Artskart og DNs Naturbase. Det er ikke gjort funn som tilsier at tiltaket vil ha
konsekvenser for naturmangfold. Ved utbygging må det gjøres tiltak for å hindre spredning av
fremmedartene som er registrert i området (se figur 2-6 over). Naturmangfoldlovens § 8
kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt.

5.7 Landbruk, skogsbruk og fiskeri
Innenfor planområdet er det ifølge kart fra NIBIO registrert produktiv skog og dyrkbar jord på deler av
planområdet. Det går en traktorveg over planområdet og inn til dyrka jord som er plassert mellom
100-120 meter vest for planområdet. Arealet innenfor planområdet er lagt ut til bebyggelse og
anlegg i kommuneplanens arealdel og er i dag regulert til service (forretning). Arealet innenfor
planområdet er planert.
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Figur 3-1 som viser registrert produktiv jord innenfor eiendom 450/276 (kilde: NIBIO gårdskart
08.01.2021).

Figur 3-2 som viser areal registrert med dyrkbar jord og traktorveg (kilde: NIBIO,
landbrukskart, 08.01.2021).

5.8 Trafikkforhold
5.8.1 Kjøreveger
Fylkesveg 668 (Utsidevegen) går øst for planområdet. Utsidevegen har her en trafikkmengde på
1300 ÅDT. Utsidevegen er skiltet med fartsgrense 70 km/h. Fra vegkryss med avkjøring til boligfeltet
i Selvikvegen senkes fartsgrensen til 50 km/h (kilde: www.vegkart.no). Det er i dag opprettet en
midlertidig atkomst/anleggsvei inn til planområdet fra fylkesvegen. Baneanlegget sør-vest for
planområdet har adkomst fra krysset Utsidevegen/Selvikvegen via Digernesvegen.
Vest for planområdet og vest og sør-vest for Digernesvegen/kunstgressbanen er det regulert
kjøreveg som ikke er opparbeidet. Det er anlagt en gruset veg med avkjørsel fra Utsidevegen, som i
henhold til intensjonen i gjeldende plan skal stenges når veg 1 som er regulert mellom idrettsanlegg
og serviceformål blir opparbeidet (jamfør reguleringskart for industriområde Stormyr, planid 1992001,
vedtatt 02.06.1988). Vegen er atkomstveg for et par boliger med adresse Utsidevegen.

15

Figur 3-3 som viser regulert situasjon og faktisk situasjon (kilde: www.kommunekart.com).
Når det gjelder parkering er det lagt til rette for et begrenset antall parkeringsplasser vest og sør-øst
for eksisterende baneanlegg. Ved større arrangement benyttes i tillegg parkeringsplassene ved
Midsundhallen, som ligger i gangavstand fra baneanlegget. Eventuelle private busser kan parkere
ved Midsundhallen.

Figur 3-4 som viser tilrettelagt parkeringsareal ved baneanlegg og Midsundhallen (kilde:
www.kommunekart.com).
I tilknytning til boligfeltet i Selvikvegen er det regulert fellesparkering sør og sør-vest for
baneanlegget. Selvikvegen er skiltet som blindveg.

Figur 3-5 som viser P1 og P2 (markert i kartet) sør for eksisterende baneanlegg (kilde:
kommunekart.com)
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5.8.2 Myke trafikanter
Det er opparbeidet ensidig gang- og sykkelveg vest for Utsidevegen. Gang- og sykkelvegen går fra
busstoppet ved Midsund skole, forbi planområdet og opp til boligområdet nord-øst for Ormehaugen
Se figur 3-6. Gang- og sykkelvegen øst for planområdet er regulert til 4 meters bredde i
reguleringsplan for industriområde Stormyra (planid 1992001). Gang- og sykkelveg fra busstopp ved
Midsund skole og opp til planområdet er regulert i reguleringsplan for Midsund sentrum (planid
2010001).
På et strekke av gang- og sykkelvegen er det tillatt med kjøring til eiendommer "hvor annen atkomst
ikke eksisterer”, men det er ikke tillatt å benytte gangvegen til parkering (jamfør reguleringsplan
2010001, § 8-2). Dette gjelder arealet mellom avkjørsel inn til boligområde i Selvikvegen og
atkomstveg til Digernesvegen. Se figur 3-7. Gang- og sykkelvegen benyttes som atkomstveg for tre
boliger i henholdsvis Digernesvegen 6, 4 og 47, næringsareal i Digernesvegen 100, samt tilkomst til
baneanlegget.

Figur 3-6 (kilde: Gislink kartjeneste, 07.01.2021).
kartjeneste 07.01.2021)

Figur 3-7 (kilde Gislink

5.8.3 Kollektivtransport
Nærmeste kollektivholdeplass er Midsund skole, ca. 500 meter ifra planområdet. Busstoppet er
plassert i en sidelomme til fylkesvegen og er utstyrt med leskur. Det går/kommer her buss daglig
til/fra Molde. Rute 240 mellom Molde og Midsund/Midsund og Molde. Og rute 241 Midsund-HeggdalSolholmen. Det er regulert busstopp vis a vis baneanlegget/planområdet i reguleringsplan for
Industriområde Stormyr, men busstoppet er ikke opparbeidet.

5.8.4 Snarveger
På befaring i desember 2020 ble det observert en snarveg fra boligfelt/parkeringsplass i Selvikvegen
opp til Digernesvegen og eksisterende baneanlegg. Det er mulig å krysse baneanlegget for å komme
seg til området hvor idrettshallen skal oppføres. Det er anlagt steintrapper opp til gang- og
sykkelvegen fra baneanlegget, da baneanlegget ligger noe lavere i terrenget enn gang- og
sykkelvegen.
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Figur 3-8 Til venstre er foto fra befaring som viser opptråkket snarveg. Til høyre er ortofoto
som viser plassering av sti/snarvegen (kilde: Gisline karttjeneste, Molde kommune).

5.8.5 Trafikksikkerhet
Det er ikke registrert hendelser lang vegstrekket øst for planområdet de siste 10 årene. Sist
registrerte trafikkulykke på Utsidevegen øst for planområdet var i 2010 og involverte enslig kjøretøy
som kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning. Samme type hendelse er registrert i henholdsvis
2001 og 1999. I 1996 var det en hendelse med fotgjenger som sto stille eller oppholdt seg for øvrig i
kjørebanen. Hendelsen skjedde natt til søndag (kilde: www.vegkart.no). Trafikksikkerheten vurderes
i dag som god.

‘
Figur 3-9 som viser registrerte trafikkulykker (kilde vegkart.no).

5.9 Barn og unges interesser
Det er etablert kunstgressbane sør-vest for planområdet som blir benyttet til både organisert og
uorganisert idrettsaktivitet. Før planområdet ble planert besto området av beplantet tett skog.

5.10 Sosial infrastruktur
Midsund skole ligger i gangavstand til planområdet.

5.11 Teknisk infrastruktur
Det er ikke opparbeidet vann- og avløpsstruktur inn til eiendommen i dag. Hovedvannledningen
mellom Midsund og Rakvåg vannverk ligger i gangveg øst for planområdet. Det er behov for å
gjennomføre tiltak som øker slukkevannskapasiteten i området til 50 l/s. Det er strømforsyning frem
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til kunstgressbanen sør-vest for planområdet. Det er behov for å øke kapasiteten på trafoanlegget
ved bygging av idrettshallen.

Figur 3-10: Oversikt strømnett i nærområdet til planområdet (Kilde Istad)

5.12 Universell utforming
Området er tilgjengelig via gang- og sykkelvei på forholdsvis flatt terreng. Gang- og sykkelvegen er
opplyst via belysning som er plassert mellom gang- og sykkelvegen og fylkesveg 668.

5.13 Grunnforhold/naturfare
Grunnforholdene innenfor planområdet er registrert som bart fjell og marin strandavsetning.

Figur 3-11 viser hvilke deler av planområdet som består av bart fjell og marine

strandavsetninger (kilde: NGU løsmassekart).
Deler av planområdet er dekket av NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang (figur 3-1).
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Figur 3-12 Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang (NGI)
Møre og Romsdal fylkeskommune har utført skredfarevurdering av området i 1997.
Skredfarevurderingen konkluderer med at skred med nominell sannsynlighet ≤10-3 ikke vil nå
fylkesvegen øst for planområdet (figur 3-13).

Figur 3-13 skissert grense for tusenårsskred ved planområdet (Møre og Romsdal
fylkeskommune, 1997).
På oppdrag fra Molde kommune har Asplan Viak utført skredfarevurdering i henhold til NVEs
veileder Sikkerhet mot skred i bratt terreng – Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak
(versjonsdato 12.11.2020). Faresonekartleggingen som er datert 02.02.2021, og korrigert versjon 03
datert 09.04.2021 etter uavhengig kvalitetssikring datert 26.03.2021, viser at mindre deler av
kartleggingsområdet ikke tilfredsstiller lovverket sitt krav til sikkerhet mot skred for nybygg/påbygg i
sikkerhetsklasse S3, der årlig nominell sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/5000.
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Den del av kartleggingsområdet som faller utenfor opptegnet faresone (se figur 3-14), tilfredsstiller
lovverket sitt krav til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S3, der årlig nominell sannsynlighet ikke
skal overskride 1/5000. Hele kartleggingsområde tilfredsstiller lovverket sitt krav til sikkerhet mot
skred i sikkerhetsklasse S2, dvs. at årlig nominell sannsynlighet for skred ikke overskrider 1/1000
(Asplan Viak, skredfarevurdering gnr. 450/275 og 450/277, s. 52).

Figur 3-14 kartlagt faresone (kilde: Asplan Viak skredfarevurdering 02.02.2021)

5.14 Støyforhold
Statens vegvesen har kartlagt støyutsatte riks- og fylkesveger. Kartleggingen er gjennomført i
henhold til forskrift om forurensningsloven og begrensning av forurensning kapittel 5 om støykilde
(kilde: Statens vegvesen 07.01.2020). Planområdet er utsatt for støy fra fylkesveg 668. Gul sone
framgår av figur 3-14. Ettersom det ikke skal oppføres støyfølsom bebyggelse, kun en fasade av
bygget vil vende mot gul sone og store deler av arealet vil benyttes til parkeringsareal har Molde
kommune vurdert at det er ikke er behov for støyutredning på plannivå.

Figur 3-14 Støy fra fv. 668 med dagens trafikkmengde (kilde: vegvesen.maps.arcgis.com)

5.15 Risiko- og sårbarhet
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Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse. Statsforvalterens (tidligere Fylkesmannen) sjekkliste for
vurdering av risiko og sårbarhet er benyttet som underlag for ROS-analysen. Det ble identifisert to
hendelser av avgjørende betydning for tiltak i planområdet. Dette er fare for snøskred og
steinsprang. Faresone for snøskred og steinsprang er kartlagt i skredfareutredning utført av Asplan
Viak AS 02.02.2021. Innenfor kartlagt faresone kan det ikke oppføres tiltak i sikkerhetsklasse S3 (jf.
byggteknisk forskrift § 7-3) uten at det er gjennomført sikringstiltak som sikrer at tilstrekkelig
sikkerhet er oppnådd. Tiltak i sikkerhetsklasse S3 (idrettshall) kan oppføres på bakre deler av
tomten, utenfor faresonen og uten sikringstiltak. Det tilhørende utearealet ligger i sikkerhetsklasse S2
og krever ikke tiltak. Dette må hensyntas og sikres i reguleringsplanen. Det må reguleres
hensynssone som samsvarer med kartlagt faresone og utformes tilhørende planbestemmelser som
sikrer at det ikke kan igangsettes tiltak i sikkerhetsklasse S3 innenfor hensynssonen, uten at det er
etablert sikringstiltak og at tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert av fagkyndige.

6. BESKRIVELSE OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET
6.1 Planlagt arealbruk
Innenfor planområdet skal det oppføres idrettshall med tilhørende parkering og sykkelparkering. Sørvest for idrettshallen, i området mellom eksisterende baneanlegg og ny idrettshall, vil det bli
tilrettelagt for å kunne etablere et framtidig utendørs lek- og aktivitetsområde.
Idrettshallen vil ha en grunnflate på ca. 4000 kvadratmeter og inneholder spilleflate på 50 x 70 meter
samt tilhørende garderober, kiosk, kafeområde og en klatrehall på ca 7 x 16 meter med innvendig
takhøyde på 13 meter. Målene på fotballhall (yttervegg) utgjør ca 3925 kvadratmeter. Klatrehall
(yttervegg) utgjør ca 127 kvadratmeter.

6.2 Reguleringsformål
Området som reguleres er delt inn i følgende reguleringsformål
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
• Idrettsanlegg
§ 12-5. Nr 2 – Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur
• Kjøreveg
• Gang- og sykkelveg
• Annen veggrunn
§ 12-6.

– Hensynsone
• Ras- og skredfare

•

Frisikt

6.3 Bebyggelses plassering og utforming
Idrettshallen skal oppføres i stål. Idrettshallens hovedvolum skal utformes med buet takform og er
planlagt med mørke fasader med innslag av detaljer i blått. Klatrehallen legges til byggets
hovedinngang og utformes med flatt tak. Arealet mot fylkesvegen er planlagt til parkeringsareal og
arealet mellom parkeringsareal og gang- og sykkelveg vil tilsåes.
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Figur 6-1 Tidlig illustrasjon som viser planlagt bygg med klatrehall. Illustrasjonen er ikke
juridisk bindende (kilde Midsund idrettslag, illustrasjon fra Hallmaker AS).

Figur 6-2 Tidlig illustrasjon som viser nytt bygg og plassering ved siden av eksisterende
utendørs baneanlegg og planlagt forplass/aktivetsområde mellom anleggene. Illustrasjonen
er ikke juridisk bindende (kilde Midsund idrettslag, illustrasjon fra Hallmaker AS).

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Maks tillatt bygningshøyde settes til 14,5. meter. Det tillates ikke takoppbygg eller installasjoner på
tak. Alle tekniske anlegg skal integreres i hovedvolumet. Høyder skal regnes fra ferdig planert
terreng.

6.3.2 Grad av utnytting
Innenfor formålet idrettsanlegg jf. Reguleringsplanforslagets plankart, blir % BYA = 65 % (prosent
bebygd areal. Byggegrense er vist på plankart.

6.3.5 Innpassing i omgivelser
Byggets nærmeste omgivelser preges av åpent landskap med enkelte bygninger spredt innimellom
trær og vegetasjon. Møneretningen på idrettshallen og plassering langs veg følger strukturen til
nærmeste bygning, som er gjenvinningsstasjonen nord-øst for planområdet. Nytt bygg vurderes ikke
å komme i konflikt med etablert boligbebyggelse eller bebyggelsesstruktur som er etablert lengre
sør-vest i området, på grunn av avstanden til boligbebyggelsen og at trær, vegetasjon og åpent
landskap fungerer som en buffer mellom idrettsanleggene og boligområdene.
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Plassering ved siden av eksisterende baneanlegg vil gjøre at nytt bygg fremstår som et naturlig
element i tilknytning til den nåværende bruken at området som idrett- og aktivitetsområde.
Planområdet følger arealmessig utformingen til eksisterende baneanlegg og fremstår slik som en
forlengelse av idrettsanlegget.
Nytt bygg vil ligge noe lavere i terrenget enn fylkesveg 668 og opparbeidet gang- og sykkelveg.
Mørkt fargevalg på fasader og buet takform vil bidra til å dempe inntrykket av volum og høyde på
bygget. Oppføring av idrettshall vil medføre opparbeidelse av parkeringsareal og således tilføre
området større andel harde flater enn i dag. Areal mellom parkeringsareal og gang- og sykkelveg
skal tilsåes og beplantes for å bedre tilpasses omgivelsene.

6.4.1 Sol-skygge diagram
Området fremstår som veldig åpent. Molde kommune vurderer at det ikke er behov for å beskrive
sol-skyggeforholdene av tiltaket i planbeskrivelsen, da det ikke ligger annen bebyggelse nær inntil
tiltaket som vil forringes av skyggevirkninger av nytt bygg. Utendørs aktivitetsområde er planlagt i
sør-vest og byggegrenser sikrer avstand mellom nytt bygg og utendørs baneanlegg.

6.5 Tilknytting til infrastruktur
Planområdet kobles på eksisterende hovedvannledning. Det blir satt ned egen brannkum i
forbindelse med tilkobling av vann. Styret i Molde Vann og Avløp KF har i sak PS 6/21,
15.02.2021,vedtatt at det så snart som mulig skal gjennomføres tiltak i området ved ny idrettshall og
Stormyra industriområde, som øker slukkevannskapasiteten i området økes til 50 l/s.
Det er strømforsyning frem til kunstgressbanen sør-vest for planområdet. For å få en stabil
strømforskyvning er det behov for å øke kapasiteten på trafoanlegget som ligger vest for
kunstgressbanen.

6.6 Trafikk
6.6.1 Utforming av kjøreveger
Nytt prosjekt vil gi noe økning av trafikkmengden på fylkesveg 668, men vegen har god kapasitet til å
håndtere økt trafikk.
Avkjørsel fra fv. 668 til ny regulert veg (o_SKV) som i dag er opparbeidet, men ikke regulert, vil få økt
trafikk som følge av prosjektet. Avkjørsel reguleres i samsvar med Statens vegvesen sine håndbøker
for å håndtere den økte belastningen og det reguleres frisikt. Avkjørselen benyttes som atkomstveg
for et fåtall boliger som er plassert i enden av vegen. Ettersom avkjørsel fra internveg (o_SKV) til
idrettshallen planlegges i starten av vegen, og det er snakk om begrenset mengde trafikk, vurderer
Molde kommune at økt trafikk ikke vil virke generende for boligene.

6.6.2 Tilrettelegging for gående og syklende
Eksisterende gang- og sykkelveg kan benyttes av gående og syklende fra barneskolen og
nærliggende boligområder. Det skal etableres atkomst for myke trafikanter som kobles til gang- og
sykkelvegen øst for planområdet, for å skille myke trafikanter fra kjørende. Planen legger til rette for
at hovedatkomsten for myke trafikanter legges mellom eksisterende baneanlegg og ny idrettshall, i
tilknytning til hovedinngangen til Idrettshallen. Etablering av atkomst for gående- og syklende sikres i
reguleringsbestemmelsene..

6.6.3 Kjøreatkomst til byggetiltak
Adkomst for kjørende legges nord-øst i planområdet fra opparbeidet veg som per i dag er uregulert.
Kjøreveg blir regulert i samsvar med Statens vegvesen sine håndbøker. Det reguleres frisiktsone i
plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Regulert veg 1 mellom eksisterende baneanlegg
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og ny idrettshall som ikke er opparbeidet reguleres bort og inngår i ny plan i formålet idrettsanlegg.
Molde kommune vurderer at løsningen i ny plan er bedre tilpasset bruk av området til idrett- og
aktivitetsområde og gir en trafikksikker løsning som er bedre tilpasset myke trafikanter, enn om en
skulle fulgt intensjonen i gjeldende plan hvor biltrafikken ledes inn mellom ny idrettshall og utendørs
baneanlegg. Intensjonen i gjeldende plan om avstengning av en veg/kryss blir fortsatt overholdt,
ettersom veg 1 i gjeldende plan reguleres bort. Det eneste som endres er hvilken veg som beholdes
og hvilken som fjernes.
Intensjonen i planarbeidet er at kjørende til idrettsanlegget/hallen skal kunne benytte felles
kjøreatkomst. Når det er utarbeidet ny kommuneplanens arealdel for Midsund og framtidig
arealformål er avklart, er det behov for å gjøre en vurdering av det overordnete regulerte vegnettet i
nærområdet til planområdet (veg 3) og koblingen mellom Selvikvegen og Stormyrvegen.

6.6.4 Kollektivtrafikk
Det er gangavstand fra etablert busstopp ved Midsund skole og det er anlagt gang- og sykkelveg
mellom busstopp og flerbrukshall. Det er opparbeidet gangfelt vest for busstoppet i Industriveien
(utenfor Midsund skole). Fra gangfeltet ved skolen og opp til vegkryss Industrivegen/Utsidevegen er
felt for gående og syklende markert med hvit stripe. Deretter er det opparbeidet sammenhengende
gang- og sykkelveg opp til idrettshallen. Alternativt er det mulig å komme seg til planområdet via
Midsundhallen hvor det er opparbeidet gangveg som kobler seg på gang- og sykkelvegen som går
parallelt med fylkesvegen opp til planområdet.

Figur 6-3 Ortofoto som viser busstoppsituasjon, gangfelt ved Midsund skole, hvitmarkert
gang- og sykkelvegfelt i Industriveien, samt opparbeidet gang- og sykkelvegstruktur som
forbinder planområdet og busstoppet (kilde GisLine kartt, bearbeidet av Molde kommune).
Utenfor planområdet er det regulert ytterligere to busstopp på fv. 668 sør-øst for planområdet som
per i dag ikke er opparbeidet. Busstoppene er plassert mellom rett ved atkomsten for gående- og
syklende og idrettshallens hovedinngang. Dersom busstoppene skal opparbeides vil det kreve
etablering av gangfelt over fylkesvegen og det bør gjøres en vurdering av om fartsgrensen skal
senkes. Dette er vurderinger som må gjøres av vegmyndighet på fylkesnivå (jamfør vegloven).
Busstoppene er regulert i 1988 og det vil være behov for å gjøre vurdering av om regulert situasjon
tilfredstiller dagens standard.

6.6.5 Tilrettelegging for parkering
Kommuneplanens arealdel for Midsund har ikke egne bestemmelser om parkering.
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I reguleringsplanen som gjelder for opparbeidet baneanlegg sør-vest for planområdet,
reguleringsplan for Midsund sentrum, er det ikke stilt maksimum eller minimumskrav for antall
parkeringsplasser for anlegg for idrett og sport. Parkeringsareal og interne veger er i henhold til
reguleringsplanen inkludert i formålet.
Behovet for parkering vil variere og vil være størst ved avvikling av større arrangement og cuper.
Selv om planområdet ligger i gangavstand til barneskolen og flere boligområder vil idrettshallen også
benyttes av brukere med lengre reisevei. For å unngå parkeringsproblematikk som belaster
nærliggende områder har Molde kommune vurdert at det i reguleringsbestemmelsene skal stilles
krav om minimum 50 parkeringsplasser. Det skal legges til rette for parkeringsplasser for
bevegelseshemmede, så nær hovedinngang som mulig.

6.6.6 Tilrettelegging for sykkelparkering
Arealdelen for Midsund har ikke konkrete krav om sykkelparkering. Planområdet ligger i gangavstand
til barneskolen og flere boligområder og er lett tilgjengelig med sykkel via etablert gang- og
sykkelveg. Ettersom det derfor kan forventes at en relativt stor andel brukere vil benytte sykkel for å
komme til planområdet, stiller reguleringsplanen krav om minimum 28 parkeringsplasser for sykkel
ved idrettshallen. For å legge til rette for syklende stilles det krav om at minst 10 plasser skal være
overbygget. Sykkelparkeringen skal så vidt mulig etableres i tilknytning til hovedinngangen.

6.8 Miljøtiltak
Planen legger til rette for at det etableres et område med grønt vegetasjonsdekke mellom
idrettshallen og utendørs baneanlegg sør-vest for planområdet og bruk av bestandige, bærekraftige
og naturlige materialer ved utrustningen av aktivitetsområde.

6.9 Universell utforming
Ved detaljplanlegging av nytt bygg skal hensyn til universell utforming ivaretas, inklusive ledelinjer i
tilknytning til bygningens inngangssone, stigningsforhold og terrengplanering, atkomst for gående og
syklende mv.

6.10 Barn og unge
Midsund idrettslag er pådriver for å få realisert bygging av idrettshallen. Tiltaket vil bidra til å kunne
tilby innendørs idrettsaktivitet til ulike aldersgrupper i et helårsperspektiv. Tiltaket medfører ikke
nedbygging av eksisterende lekeareal. Mellom eksiterende utendørs baneanlegg og ny idrettshall blir
det lagt til rette for å kunne etablere et framtidig parklignende utendørs aktivitetsområde med
sykkelbane, lekeplass og sandvolleyballbane. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det avsettes
areal til et slikt område, og at arealet blir tilgjengelig med grønt vegetasjonsdekke fram til området blir
utstyrt for aktiviteter som sandvolleyball, sykkelbane og lek.
Det ble vurdert å stille rekkefølgekrav til ferdigstillelse av aktivitet og lek før midlertidig brukstillatelse,
men ettersom tiltaket ikke utløser krav om etablering av lekeplass, eller krav om erstatningsareal, ble
et slikt krav ikke vurdert som rimelig. Et rekkefølgekrav vil videre kunne forsinke ferdigstillelsen av
idrettshallen, som anses som negativt for barn og unge som skal benytte hallen.

6.11 Uteoppholdsareal
Tiltaket utløser ikke krav om uteoppholdsareal.

6.12 Lekeplasser
Tiltaket utløser ikke krav om lekeplass, men det legges til rette for etablering av lekeareal i tilknytning
til et framtidig utendørs aktivitetsområde.

6.13 Eksisterende og nye vegetasjon/terrenginngrep
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Siden store deler av arealet innenfor planområdet er planert for bygging av idrettshall, vil det ikke
være behov for vesentlig større terrenginngrep for å realisere tiltaket. Fjerning av vegetasjon og trær
og ny beplantning skal vises på utomhusplan, som skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.

6.14 Friområder
Arealet som skal bebygges berører ikke friområder. Arealet er regulert til service. Det legges til rette
for et framtidig utendørs aktivitetsområde med lek, sandvolleybane og sykkelbane sør-vest for
idrettshallen som vil grense til trær og ubebygd areal vest for planområdet. Arealet vil være bilfritt og
ha tilkomst fra gang- og sykkelvegen og skal være tilgjengelig for alle.

6.15 Landbruk, skogsbruk og fiskeri
Reguleringsplanen anses å ikke ha konsekvenser for landbruk, skogbruk og fiskeriinteressene. Det
er ikke dyrkamark nær inntil tiltaket. Arealet er i dag regulert til service og delvis planert/opparbeidet
til utbygging.
Det går en traktorveg som er vist i gårdskart fra NIBIO fra planområdet (jamfør punkt 5.7, figur 3-1)
og videre inn til dyrkamark 100-120 vest for planområdet. Det vil være mulig å ankomme
planområdet med traktor.

6.16 Kulturminner
Tiltaket har ingen konsekvenser, da det ikke er registrert funn av kulturminner i området.

6.17 Landskap
Tiltaket endrer muligheten til utsyn fra fylkesveien, men omfanget er begrenset. Planområdet ligger
noe lavere i terrenget enn fylkesveien. Det er ikke boligbebyggelse øst for planområdet, dermed er
det ingen som får forringet utsikt av tiltaket.
Tiltaket ligger i nærheten av industriområder med større bygningsmasse som er plassert langs
kysten, og i nærheten av større bygningsmasse (Midsund skole og Midsundshallen). Området
vurderes derfor som et naturlig sted for en større bygning.

6.18 Naturmangfold
I løpet av planarbeidet er det ikke gjort funn som tilsier at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmiljøet.
Ved utbyggingen må det gjøres tiltak for å hindre spredning av fremmedartene som er registrert i
området. Krav til opparbeidelse av utomhusplanen i reguleringsplanen vil fange opp om trær skal
fjernes.

6.19 Sosial infrastruktur
Tiltaket ligger i nærhet av barneskole, barnehage og et større boligområde nord for Midsund
sentrum. Tiltaket anses å ha positive konsekvenser for skolelever og beboere i området. En
fotballhall med klatrehall gir mulighet for å utøve ulike leke - og idrettsaktiviteter. Et framtidig
utendørs aktivitetsområde vil være et tilskudd til uorganisert aktivitet og være offentlig tilgjengelig.

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

6.21 Overordnete planer og regler
Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Midsund lagt ut til byggeområde. Innenfor disse
områdene sier kommuneplanens arealdel at bygging og deling kan finne sted når de enkelte
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områdene er regulert (kommuneplan for Midsund – arealdelen 1997-2006). Området er i gjeldende
plan regulert til service. Området blir i denne planen omregulert til idrettshall.
Omregulering fra service for industri til idrettshall tar hensyn til statlige planretningslinjer for
samordnet bolig- areal- og transportplanlegging gjennom å samle utendørs og innendørsaktiviteter
på et område som kan nås til fots- og med sykkel fra Midsund skole og boligområder nord og sør for
planområdet. Reguleringsplanen legger til rette for overbygget sykkelparkering som kan bidra til å
gjøre det mer attraktivt å sykle. Planområdet ligger i gangavstand til busstopp og det er etablert
gang- og sykkelveg som forbinder idrettsanlegget med busstopp, skole og boligområder.

6.22 Stedets karakter/estetikk
Tiltaket endrer noe på stedets karakter da det legges til rette for å bygge en fotballhall. Tiltaket ligger
i forholdsvis kort avstand fra større bygningsmasse (Midsund skole og Midsundhallen). Siden det er
bygd en kunstgressbane i området vil tiltaket oppfattes som å supplere og videreføre dagens
situasjon.

6.23 Folkehelse
Det å legge til rette for økt aktivitet er helsefremmende og positivt for sosial bærekraft i et
lokalsamfunn. Tiltaket ligger like ved opparbeidet utendørs kunstregressbane og er plassert i et
område hvor det er anlagt gang- og sykkelvei. Plasseringen legger til rette for å velge gange eller
sykkel for å komme til anlegget. Å samle utendørs og innendørs aktivitet (idrettshall og
kunstgressbane) i nærområdet til en barneskole og et større boligområde, anses å være gunstig for
trivsel og aktivitet på tvers av bakgrunn og alder. Videre anses det som et bærekraftig og
helsefremmende tiltak at det legges til rette for et utendørs anlegg for lek og aktivitet, som vil være
tilgjengelig også for de som ikke er involvert i organiserte fritidsaktiviteter.
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