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R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen
Uttale ved offentlig ettersyn - innsigelse
Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver innen planlegging etter
plan- og bygningsloven. En viktig oppgave for Statsforvalteren i kommunale planprosesser er å se til at
nasjonale og viktige regionale hensyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområder som miljøvern, landbruk,
helse, oppvekst og samfunnssikkerhet står sentralt. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.
Bakgrunn
Kristiansund kommune har sendt reguleringsplan Devoldholmen til offentlig ettersyn etter vedtak
i Hovedutvalg for plan og bygning den 01.03.2021, sak 14/21.
Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av senter for undervisning, forskning,
innovasjon og næringsutvikling, og å transformere Devoldholmen til en levende ny bydel, med
nytt torg, forsterket kollektivknutepunkt og oppgraderte løsninger for gående og syklende.
Kommunen har gitt Statsforvalteren utsatt høringsfrist til 13. mai 2021.
Statsforvalteren har ansvar for å samordne statlige innsigelser.
Med heimel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer vi innsigelse til planen på følgende
punkt:
Statens vegvesen:
o Planforslaget sikrer ikke nødvendige tiltak eller rekkefølgekrav til vegsystemet.
o Direkteavkjørsler fra rv. 70, vist med pilsymboler, kan ikke aksepteres.
Vi viser til hele uttalen fra vegvesenet med utdyping av innsigelsene og faglige råd.
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Statsforvalteren:
o Det må sikres tilstrekkelig støyavklaring for støyfølsom bebyggelse og deres
uteoppholdsareal.
o Planforslaget sikrer ikke store nok lekeareal på egnet sted med funksjons- og
rekkefølgekrav.
o ROS-analysen må plassere alle stormflomutsatte tiltak i en sikkerhetsklasse, og planen må
sørge for tilstrekkelig sikkerhet mot avdekt stormflofare (inkludert havnivåstigning og
bølgepåvirkning).
Gjennomgang av planen med nærmere begrunnelse for innsigelsene og faglige råd:
Planfaglig vurdering
Det er flere parter som må samarbeide om løsninger i planområdet som skal favne kollektivterminal,
kai, torg, vei, havn/lager/parkeringshus, sentrumsformål med campus, kontorer, hybler og boliger,
samt havneområder. Det legges opp til en lite avklarende plan med flere utbyggingstrinn, og med
midlertidige løsninger som må fungere. Planforslaget er utarbeidet som detaljregulering, og er
dermed siste plannivå før byggesak.
Område- eller detaljreguleringsplan
Planen fremstår som lite avklarende. Et plangrep for å beholde fleksibilitet i planen er å gjøre
planforslaget om til en områderegulering med krav til senere detaljregulering. En slik endring
behøve ikke ny prosess. En forsvarlig planavklaring vil dermed bli sørget for ved senere
detaljregulering. Dette kan være særlig aktuelt der man ønsker boliger, studenthybler, uteområder,
lekeareal i støyutsatt område. En slik løsning vil også sørge for gode løsninger for de ulike partene
som har interesse i området.
Planområdet er tenkt bygd ut i ulike byggetrinn, og vi er kjent med at 1.byggetrinn antakeligvis er
kommet lenger i planleggingen enn resten av området. Dersom planforslaget gjøres om til
områderegulering kan det vurderes om dette delområde skal å bli ferdig detaljregulert i
områdereguleringsplanen.
Sentrumsformål
Sentrumsformål legger til rette for flere underformål, deriblant bolig. Vi viser til reguleringsveileder
4.1.3 som påpeker at sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor,
hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen. Dersom ett eller flere av
disse formålene ikke tillates, må det fremgå av bestemmelser. Sentrumsformål er mest aktuelt å bruke i
områdereguleringer der en forutsetter oppfølging gjennom detaljreguleringer, men loven setter ingen
begrensing av bruken for detaljregulering. I de fleste tilfeller vil det i detaljregulering være mer
hensiktsmessig å benytte de aktuelle underformålene hver for seg, eller i kombinasjon. Når man vil ha
mindre detaljert styring, kan sentrumsformål i en detaljregulering, være aktuelt. Fordelingen mellom de
detaljerte underformålene skal da angis i bestemmelsene. Detaljeringsgrad vurderes ut ifra
plansituasjonen og forholdene på stedet.
Statsforvalteren ser at forretning utelates i sentrumsformålet. Likeledes skal 1.etasje være forbeholdt
publikumsrettet virksomhet. Vi rår likevel til at planen i større grad må avklare fordelingen mellom
de ulike underformål. For Statsforvalteren er det særlig viktig at mengde og plassering av støyutsatte
boenheter blir nærmere avklart. I tillegg må barn og unges interesser sikres tydeligere i planen.
Bestemmelsesområde er et avgrenset område i plankartet på tvers av formålsgrenser. Hensikten er å
knytte juridisk bindende krav eller bruk til bestemmelsesområdet. Det er vanlig å bruke
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bestemmelsesområde for midlertidige anleggsområder, kulturminner som brer seg over flere formål,
eller mulige byggeområder i LNF-spredt bebyggelse.
Planforslagets bestemmelse § 9 som gjelder ulike bestemmelsesområder sier flere steder at
«innenfor avgrensningen kan formålsgrensene vist på plankartet flyttes». Det er vår vurdering at man
her åpner for en svært vid forståelse av å endre formålsgrenser, og at formuleringen utfordrer at
reguleringsplan skal fastsette framtidig arealbruk som er bindende for nye tiltak, og at det skal angis
arealformål for hele planområdet i nødvendig utstrekning, som kan deles inn i underformål og med
hensynssoner. Dette gjør seg særlig gjeldende i #1 der det er tre ulike formål som skal gjelde. Vi
antar at intensjonen er å kunne gjøre tilpasninger i mindre grad, og at det ikke er snakk om store
endringer. Dette bør framkomme av teksten i bestemmelsene, slik at man etterstreber god
forutsigbarhet i planen.
Støy
Regelverk
Støyretningslinje T-1442 er gjeldende både ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan- og bygningsloven, og ligger til grunn for vår uttale. Veileder M-128 gir utdypning av
støyretningslinjen. Formålet med støyretningslinjen er å forebygge støyproblem. Forebygging
gjennom riktig arealbruk er et svært kostnadseffektivt tiltak mot støy. Retningslinjen er rettledende
og skal gi grunnlag for utarbeidelse av juridisk bindende planbestemmelser, jf. pbl. § 12-7.
Støyfaglig utredning
For planforslaget er det utarbeidet støyfaglig utredning av Multiconsult, merket 10213147-RIA-RAP001. Utredningen gir et godt bilde av at bygningene langs Fosnagata ligger i rød støysone. Nesten
hele resten av planområdet ligger i gul støysone pga. støy fra vei og/eller havn. Deler av bygningene
er utsatt for sumstøy.
I sammendraget fra støyutredningen følger at Beregninger av støy fra vegtrafikk og aktivitet på havnen
er utført for dagens situasjon og ny situasjon med nye planlagte bygninger. Store deler av fasadene ligger i
gul eller rød støysone. På grunn av støybidrag både fra havn og veg, anbefaler T-1442 å skjerpe
grenseverdier gitt i T-1442 for enkelte av fasadene.
Ved bygging av boliger i gul og rød støysone må alle boenheter, i henhold til T-1442, ha en stille side og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.
Ved bygging av publikums- og arbeidsbygninger, universitet /høgskole må krav til innendørs lydnivå gitt i
teknisk forskrift TEK / NS 8175 klasse C tilfredsstilles. Det samme gjelder for etablering av kontorer og
overnattingsteder, som kan tillates dersom krav til innendørs støynivå gitt i teknisk forskrift (TEK) er
tilfredsstilt.
Støyutredningen har ikke gitt anbefalinger om avbøtende tiltak som skjerming ved støykilder,
skjerming av lekeareal mm., men tatt inn en generell figur (12) som viser støydempende effekt av
skjermløsninger på balkong. Kan hende er støyskjerming i byrommet utfordrende for andre
interesser. I så fall vil dette være med å legge føringer for hvor man kan lokalisere lekeareal for barn.
Støyfaglig utredning har ikke sannsynliggjort at det er mulig å innfri kravene til støy der planen
legger til rette for støyfølsom bebyggelse.
Støy for boliger og uteoppholdsareal
I formål sentrum (BS) legges det til rette for m.a. bolig, uten å angi andelen boliger og hvor de er
tenkt. Vårt utgangspunkt blir derfor å vurdere om det er sannsynlig at hele bygningsmassen i
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sentrumsformålet BS kan nyttes som bolig, dvs. om det er sannsynlig at støykravene kan overholdes
om man etablerer boliger i hele bygningene (unntatt 1.etg). Dette er antakeligvis ikke intensjonen
med campus, men likevel noe planen åpner for. Vi viser til reguleringsveileder pkt. 2.1 som legger
føringer om at forutsetningene for planarbeidet må avklares tidlig og reelt i planprosessen. Planen
må være realistisk og legge til rette for gjennomføring.
En plan der lite er avklart kan gi utfordringer for tilstrekkelig støyavklaring for støyfølsom
bebyggelse. En plan som gjennom formål åpner for massiv boligbygging, men som har
bestemmelser om støy som begrenser muligheten for slik utbygging, er lite entydig. En slik plan er
lite avklarende for fremtidige utbyggere, og kan gi et vrangt bilde av mulighetene planen gir. Det kan
i verste fall føre til at man presser frem mange boenheter der støyutfordringene blir løst med
skjermer på fasade og innglasset balkong. Slike tiltak er aller-siste-løsning og bør unngås.
- Vi rår til at andelen og plassering av boliger i sentrumsformålet BS blir avklart nærmere.
-

Slik planforslaget er utformet legges det til rette for massiv boligbygging. Med dette som
utgangspunkt må planforslaget sannsynliggjør hvordan boliger i byggeområde BS greier
innfri støykravene i planbestemmelse 4.6. Støyfaglig utredning må vise effekten av
avbøtende tiltak og andre endringsforslag. Nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i
plankart og bestemmelser.

Støyretningslinje T-1442 skal gjelde i planområdet. Planbestemmelse 4.6 første setning må ta ut
benevnelsen «i utgangspunktet». Vi legger til at i T-1442 pkt. 3.2.1 går det fram at i sentrumsområder i
byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til
samordnet areal- og transportplanlegging. I sentrum og nært kollektivknutepunkt kan det vurderes å
tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål selv om støynivået er over anbefalt
nivå.
-

Vi rår til at støybestemmelsene 4.6 setter konkret krav om maksimalt akseptabelt støynivå
når det er aktuelt å fravike anbefalt støygrense < Lden 55 dB ved fasade. Eksempel kan være:
Det kan etableres støyfølsom bebyggelse med støynivå opp til Lden xx dB på fasade.

De tre første kulepunktene i bestemmelse § 4.6 må tas ut. For oss ser det ut som om punktene er 3
ulike forslag med ulik styrke, som setter krav til det samme.
Statsforvalteren rår til at det settes konkrete krav for boenheter med fasade med støynivå >Lden 55
dB:
o Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en fasade med støynivå Lden < 55 dB (stille
side). Boenheter som blir utsatt for sumstøy over grenseverdiene skal ha tilgang til fasade
med støynivå Lden < 52 dB.
o Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål (dvs. soverom, stue) i hver boenhet
skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
o Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon eller tilsvarende.
o Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, skal ha utvendig
solavskjerming. Dette må også gjelde studenthybler.
o Støynivå < Lden 55 dB (her gjelder støynivå Lden < 52 dB for boenheter med sumstøy) skal
være tilfredsstilt for min. 15 m2 uteoppholdsareal/boenhet. Av dette skal min. 6 m2/boenhet
skal være privat uteoppholdsareal.
-

Vi viser til planbestemmelse § 4.6 kulepunkt 4 om innendørs støy. Her må vises til TEK17 og
NS 8175 kl. C.

Side: 5/8

-

Det må stilles krav til støyfaglig dokumentasjon ved søknad om rammetillatelse slik at man
greier å overholde støykravene stilt i reguleringsplanen.

-

Planbestemmelse § 4.6 kulepunkt 5 og 6 gjelder støykrav på privat og felles
uteoppholdsareal. Her må bør rettes til skal. Vi viser til reguleringsveileder pkt. 2.1 og 6.2 som
sier at Reguleringsplanen må vere eintydig, klar og utan innebygde målkonflikter.

Uteoppholdsareal studenthybler
I planbestemmelse 5.1.4 siste setning står at kravet til uteoppholdsareal ikke gjelder for
studenthybler. Studenter, likt med andre, har behov for felles uteoppholdsareal som er skjermet fra
det offentlige rom. Gode boforhold og trivsel henger sammen med tilgang til felles
uteoppholdsarealer der beboerne kan ha tilgang til frisk luft, utenfor det offentlige rom. Om ikke
studenthybler skal ha samme krav til uteoppholdsareal som vanlige boenheter så må det som et
minimum settes krav om et visst egnet felles uteoppholdsareal for denne gruppen. Planen avklarer
ikke hvor mange studenthybler det legges opp til. Dette kan gjøre det utfordrende å sørge for store
nok egnede felles uteoppholdsareal ment for studenthyblene, men dette må løses i planen.
Området er støyutsatt. Det er et kompenseringstiltak å ha tilgang til egnet felles uteoppholdsareal
med gode solforhold og støynivå Lden 55 dB eller lavere (tilsvarende lekeareal).
-

Det må settes krav til felles egnet uteoppholdsareal for studenthyblene. Planbestemmelsen
må sette minimumsstørrelse, samt funksjons- og rekkefølgekrav som sikrer ferdigstillelse før
hyblene tas i bruk. For campusområdet finner vi at egnet felles uteoppholdsareal kan løses
ut på tak/verandaer på bygningene, noe som også er i tråd med anbefalingene i
støyutredningen.

Eksisterende bebyggelse vil bli påført økt støynivå som følge av endret trafikksituasjon og ny
bebyggelse i planen. Vi forventer en supplering av støyutredningen på dette området.
Statsforvalteren har ansvar å følge opp at kommunene etterlever støyretningslinjen.
Innsigelsesrundskrivet T-2/16 har klargjort når innsigelse kan vurderes i saker der støy er en
utfordring. Vi har innsigelse fordi planforslaget ikke avklarer støyutfordringene tilstrekkelig.
Innsigelsen er tydeliggjort i strekpunktene.
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning
Det er gjennomført en ROS-analyse i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3. ROS-analysen viser at
det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede
hendelser, eller redusere konsekvensene av disse.
Faren for stormflo, inkludert havnivåstigning, er vurdert i ROS-analysen. I tillegg er det gjennomført
en enkel vurdering av bølgepåslag i området. Det er konkludert med at for F2-tiltak vil ikke et
generelt krav til gulvhøyde på kote 3 gi tilstrekkelig beskyttelse uten andre risikoreduserende tiltak.
Det kommer ikke frem av ROS-analysen hvilken kote som er trygg mot 200-årsstormflo (inkl.
havnivåstigning og bølgepåvirkning), utover at kote 3 i seg selv ikke er tilstrekkelig. Asplan Viak
skisserer tre alternativ for å sikre tilstrekkelig sikkerhet, og ROS-analysen nevner to av disse. Ut fra
ROS-analysen ser det ut som man velger å oppnå tilstrekkelig sikkerhet gjennom en kombinasjon av
krav til laveste kote og krav til fundamentering/byggtekniske løsninger.
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TEK17 åpner for at man kan oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved å dimensjonere/konstruere bygg slik at
det tåler belastninger ved stormflo og bølger, og man unngår skade. Statsforvalteren mener likevel
at dette er et bedre alternativ for F1-tiltak som naust, og noen F2-tiltak som rorbuer, der det generelt
kan oppleves som mer akseptabelt med bølgepåslag mot byggene. Kommunen må være bevist på
eventuelle restrisikoer når man planlegger for at bygninger plasseres utsatt til for stormflod, selv om
dette er akseptabelt ut fra sikkerhetskravene i TEK17 ved gjennomføring av sikringstiltak.
Kai er et tiltak som i sin funksjon plasseres i stormfloutsatte områder, og må derfor konstrueres og
oppføres slik at de er i stand til å tåle belastningene ved stormflod.
Ettersom ROS-analysen har avdekket risiko knyttet til stormflo (inkl. havnivåstigning og
bølgepåvirkning), må avdekket risiko følges opp gjennom planleggingsvirkemidlene, som for
eksempel planbestemmelsene. Vi ser dette er forsøkt løst gjennom krav knyttet til ulike arealformål
og tiltak. I dette tilfelle mener vi det vil være enklere og mer entydig om man benytter hensynssoner
og knytter krav til tiltakene i de sikkerhetsklassene som er planlagt innenfor sonene.
Planbestemmelsene § 5.1.1 sier noe om plassering og høyde for bebyggelse og anlegg.
Bestemmelsen sier mellom annet at inngangspartier og gulv i førsteetasje skal ikke ligge under kote
+3. Videre står det at underetasjer og parkeringsplan som ligger under kote 2,62 må ha vanntett
utførelse og tåle oversvømmelse. Ut fra opplysninger i ROS-analysen vil ikke disse kravene sikre
tilstrekkelig sikkerhet mot stormflo for F2-tiltak. Krav til kote tre tar ikke hensyn til bølger som kan
treffe planområdet. Om man velger å tilfredsstille sikkerhetskravene til 200-årsstormflo (inkl.
havnivåstigning og bølgepåvirkning) gjennom konstruering/dimensjonering av tiltakene som ligger
lavere enn trygg kote, må også dette sikrest gjennom planbestemmelsene.
I § 9 i planbestemmelsene står det at areal under kote + 2,62 (200-års returnivå for stormflo) kan
tillates. Av ROS-analysen kan det se ut som torg og kai (uteareal) er plassert i sikkerhetsklasse F1. Det
er ikke automatikk i at torg og kai er F1-tiltak. I vurderingen av sikkerhetsklasse må det vurderes i
hvilken grad man legger til rette for personopphold, og økonomiske og andre samfunnsøkonomiske
konsekvenser om området blir rammet av stormflo. Ut fra opplysningene i ROS-analysen og
plankartet er vi også usikre på om planen har fastsatt sikkerhetsklasse for alle tiltakene som er
utsatt for stormflo. For eksempel tiltak planlagt i området regulert til kombinert formål veg,
kollektivknutepunkt, parkering og havnelager (o_SKF). Videre må planen sikre nødvendige
sikringstiltak dersom tiltak plasseres under trygg kote.
Kommunen må sørge for at alle tiltak utsatt for stormflo er plassert i en sikkerhetsklasse, og valg av
sikkerhetsklasse er synliggjort. Spesielt i de tilfellene der TEK17 for det aktuelle tiltaket ikke har
angitt en preakseptabel ytelse. Videre sikrer ikke plankart og planbestemmelsene tilstrekkelig
sikkerhet mot stormflo (inkl. havnivåstigning og bølgepåvirkning), jf. ROS-analysen og TEK17 § 7-2.
Statsforvalteren har innsigelse til planen inntil ROS-analysen plasserer alle stormfloutsatte tiltak i en
sikkerhetsklasse, og planen sikrer tilstrekkelig sikkerhet mot avdekket stormflofare (inkludert
havnivåstigning og bølgepåvirkning), jf. pbl. §§ 4-3 og 28-1 og TEK17 § 7-2.
Barn og unge
Plan- og bygningsloven holder i sin formålsparagraf frem prinsippet om at barn og unges
oppvekstvilkår skal tas i vare ved planlegging og i byggesak. Videre blir det i § 5-1 peket på at
kommunene har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever dette,
herunder barn og unge. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging har forankring i § 6-2 i
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plan- og bygningsloven, og legger føringer for arbeidet. Ny veileder Barn og unge i plan og byggesak
gir god forankring og tydeliggjør retningslinjene, i tillegg til veileder T-1514 og T-02/08.
Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å:
 gjøre synlig og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven.
 gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin
løpende planlegging og byggesaksbehandling.
 gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn og interesser.
I planforslaget er et vesentlig areal satt av til sentrumsformål (BS), der bolig er et underformål.
Andelen boliger er uavklart. Det er satt krav til 12 m2 lekeareal/boenhet med krav til solforhold og
trygg plassering og tilkomst. Reguleringsplanen har ikke satt av eget areal til formål Lek i
planområdet. De 12 m2/boenhet kan innfris både på torget og i byggeområde BS. Det er satt en
maks. størrelse på 500 m2 lekeareal på torget. Det er vår vurdering at planen ikke sikrer tilstrekkelig
med lekeareal i planområdet. Vår vurdering er at torget må ha rom for et lekeareal for byens barn.
Lekeareal for boligene i BS må komme i tillegg.
-

I tillegg til 12 m2/boenhet må planen sette min. 120 m2 lekeareal som minimumsstørrelse på
lekeareal for beboere i BS. Begrunnelsen er at barns lek ikke er tjent med å komme for nær
andre interesser som gjør seg gjeldende.

Planbestemmelse § 5.1.4 setter ikke krav til funksjoner og rekkefølge for opparbeiding for lekeareal.
- Planen må stille krav til min. funksjoner (sitteplass, lekeapparater, universelt utformet del
osv.). Det må også stilles rekkefølgekrav som sørger for opparbeiding før første bygning får
ferdigattest.
Planbestemmelse 5.1.4 sørger for at lekeareal på Torget (ST) skal ha trygg tilkomst og solinnstråling
på 50 % av arealet kl. 15 vårjevndøgn.
- Lekearealet må i tillegg ha krav om støynivå Lden 55 dB eller lavere. Støyfaglig utredning må
anbefale avbøtende tiltak og vise effekten av disse siden Torget ligger i gul og rød støysone.
I nærområdet til Devoldholmen er det flere eksisterende boligbygg som ikke har tilstrekkelig med
lekeareal nært til boligene. Dette er en kjent fortettingsutfordring i Kristiansund by. Kommunen bør
legge til rette for store nok og egnede uteoppholdsareal der lek inngår.
- Størrelsen på lekearealet på torget må avklares i planen.
Statsforvalteren viser til RPR barn og unge og har innsigelse til planforslaget slik det foreligger. Vi
viser til våre strekpunkt som gjelder lekeareal.
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Konklusjon
Statens vegvesen og Statsforvalteren har innsigelse til reguleringsplanen for Devoldholmen, der
innsigelsespunktene er listet opp i starten av uttalen. Dersom noe er uklart ber vi om at dere tar
direkte kontakt med saksbehandlerne.

Med hilsen

Berit Brendskag Lied (e.f)
ass. statsforvalter

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef-plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Fagsaksbehandler
Samfunnssikkerhet: Renate Frøyen, tlf. 71 25 84 15

Vedlegg:
1 Innsigelse - uttale til offentlig ettersyn - detaljregulering for Devoldholmen R288

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune, pb. 2501, 6404 Molde
Statens vegvesen, pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
NVE Region vest, Naustdalsvegen 1b, 6800 Førde

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
Postboks 2520
6404 MOLDE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Vidar Neraas / 71274773

20/109334-7

Deres referanse:

Vår dato:
30.04.2021

Uttale til offentlig ettersyn med innsigelse - R-288 Detaljregulering for
Devoldholmen
Vi viser til oversendelse fra Kristiansund kommune datert 15.03.2021 med kunngjøring om
offentlig ettersyn av overnevnte plan.
Statens vegvesen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse til
følgende:


Planforslaget sikrer ikke nødvendige tiltak eller rekkefølgekrav til vegsystemet. (1)



Direkteavkjørsler fra rv. 70, vist med pilsymboler, kan ikke aksepteres. (3)

Statens vegvesen har følgende merknader:


Byggetrinnene må tydelig defineres i bestemmelsene



Illustrerte løsninger





o

Dimensjonering av veg og kryss må følge krav i håndbok N100

o

Kantparkering er uheldig ut fra høy trafikkmengde, gangfelt og sykkelfelt

o

Sykkelfelt må planlegges i samsvar med N100 og bygges ut helhetlig

Parkering
o

Dekningsgraden for personbilparkering må vurderes nærmere

o

Det må stilles krav til fasiliteter for sykkelparkering

Støy er ikke tilstrekkelig avklart i planforslaget

Saken gjelder
Kristiansund kommune har lagt forslag til detaljregulering for Devoldholmen – planID R288 –
ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av et senter for
undervisning, forskning, innovasjon, næringsutvikling og bolig, og å transformere
Devoldholmen til en levende ny bydel, med nytt torg, forsterket kollektivknutepunkt og
oppgraderte løsninger for gående og syklende.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.

Statens vegvesen

6412 MOLDE

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesen sin rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,

sikkert, og miljøvennlig transportsystem».
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for
gående og syklende.
Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader
1. Planfremstilling - innsigelse
Planforslaget er fremmet som en detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-3.
Regulert vegareal (o_SV) og bussterminal/parkeringsanlegg (o_SKF) er imidlertid ikke
detaljert utformet i plankartet og de vedlagte illustrasjonsplanene er ikke gitt juridisk
virkning i bestemmelsene. Hensikten med dette er begrunnet med et ønske om fleksibilitet i
planen.
Det er i bestemmelsene §§ 10.1.5 og 10.1.6 er stilt rekkefølgekrav om at en koordinert og
overordnet plan for veg- og trafikkareal og faseplan for kollektivknutepunktet skal foreligge
før utbygging kan skje. Denne skal blant annet vi få mulighet til å uttale oss til. Da det ikke
kan stilles krav om ytterligere detaljregulering i en detaljreguleringsplan, tolker vi det dithen
at dette er en plan på byggesaksnivå. Dette er også avklart med kommunen i møte datert
26.04.2021.
Bestemmelsene til veganlegget er heller ikke konkrete eller presise. I fellesbestemmelse §
4.2 går det frem at «eksisterende/lovlige etablerte avkjørsler tillates opprettholdt.» og av
formålsbestemmelse § 6.1 til vegarealet (o_veg) går det frem at «kollektivholdeplasser og

drosjeplasser, parkeringsplasser og varelevering kan etableres i tilknytning til kjøreareal»
Videre er det i rekkefølgebestemmelse § 10.2.2 krav om at fortau innenfor vegarealet (o_SV)
og bussterminalen (o_SKF) skal etableres før nye bygg innenfor formålene BS og o_SKF kan
tas i bruk. Disse bestemmelsene vil være vanskelig å forholde seg til da de ikke er knyttet til
tiltak som er definert i reguleringsplankartet eller øvrige bestemmelser. Det henvises heller
ikke til krav i vegnormalene.
Vedrørende konsekvenser av utviklingen på Devoldholmen er det ikke gjort vurderinger
knyttet til konsekvenser og samspillet med bebyggelsen som ligger utenfor planområdet,
vest for Fosnagata (rv.70 og fv. 539) og nord for Astrups gate (rv.70). Dette vil da blant
annet omfatte forhold som atkomstløsninger til eksisterende bebyggelse, (kant)parkering,
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kryssing av vegene for mjuke trafikanter mv. slik at man får til et trygt og effektivt
vegsystem for ny bebyggelse på Devoldholmen og eksisterende bebyggelse.
Vi viser til vegloven § 12 om at planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje
etter reglene om planlegging i plan- og bygningsloven. Ordlyden «reglene om planlegging»
henviser til plandelen i plan- og bygningsloven. Dette vil si at veganlegget skal planlegges
gjennom en god medvirkningsprosess, og sikre at nødvendige tiltak/endringer av
vegsystemet som utløses av ny utbygging avklares med tydelige rammer, herunder
utbyggingsrekkefølge, på reguleringsplannivå. Vi vurderer det slik at planforslaget for
Devoldholmen ikke er utreder og avklarer tilstrekkelig hvilke vegtiltak som er nødvendig for
utviklingen på reguleringsplannivå, og det kan derav ikke stilles tydelige krav og
rekkefølgekrav til alle nødvendige tiltak/endringer. Planforslaget ivaretar slik ikke
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på en tilfredsstillende måte. Statens vegvesen
fremmer derfor med bakgrunn i vårt ansvar som vegmyndighet for riksveg og som
sektormyndighet innsigelse til planforslaget for mangelfull avklaring av tiltak/endringer på
vegsystemet og rekkefølgekrav.

Forslag til løsning:
Bruken av områderegulering med krav om detaljregulering kan gi en fleksibilitet til å avklare
nærmere detaljer i senere detaljregulering. En mulig løsning kan derfor være å endre
planforslaget fra detaljregulering til områderegulering, og stille krav om detaljregulering.
Dette vil siker en bred god prosess med nærmere planlegging som kan sette nødvendige
rammer for vegsystemet.
Vi merker oss også at det er gjort et omfattende arbeid med detaljering av vegsystemet i
illustrasjonsplanene og trafikkanalysen. Et annet alternativ kan være å gi slike planer juridisk
virkning i bestemmelsene. Dette vil imidlertid kreve avklaringer og endringer knyttet til
løsningene, se merknader under til de illustrerte løsningene, og at nødvendige tiltak sikres i
bestemmelsene.
2. Avkjørsler - innsigelse
Det er tegnet inn avkjørsler fra Fosnagata og Astrupsgate (rv.70) som skal fungere som
varelevering og service i gågatene mellom de nye byggene. Det er ikke stilt krav til utforming
eller gitt begrensninger av bruken. Det går også frem av bestemmelsene at plasseringen kan
justeres etter avklaring med vegmyndighetene (Statens vegvesen).
Avkjørslene vil krysse fortauet lang riksvegen og legger opp til kjøring på gangareal mellom
byggene. Vi antar det vil bli mye ferdsel av mjuke trafikanter i områdene rundt
campusbebyggelsen og den øvrige bebyggelsen planen legger opp til. Vi finner det derfor
uheldig at det legges opp til kjørbart areal som blandes med dette.
Statens vegvesen mener at funksjoner som varelevering må samles til en felles terminal, og
at man sikrer hvordan dette skal løses i reguleringsplanen. Statens vegvesen fremmer ut fra
vårt sektoransvar og forvalter av riksveg innsigelse til de foreslåtte avkjørselssløsingene til
planområdet.
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3. Byggetrinn
I illustrasjonene og planomtalen, samt i møte med kommune 26.04.2021, er det skissert og
beskrevet

en

trinnvis

utbygging.

Campusbebyggelsen

har

kommet

langt

i

byggeplanleggingen, mens de øvrige utbyggingsformålene fremdeles er uklare i både tid og
omfang. Som nevnt i punktet med innsigelse over vil da nødvendige tiltak ikke fanges opp på
plannivå. Dette vil da også gjelde konkrete tiltak for støy.
Ved trinnvis utbygging må dette tydelig defineres i planbestemmelsene. Det vil da være
nødvendig med en midlertidig løsning for kollektivterminal og trolig tiltak på rv. 70 som
følge av dette. De trafikale konsekvensene og tiltak for første byggetrinn må da utredes
nærmere. Nødvendige tiltak på riksvegen og kollektivterminalen må avklares med blant
annet oss.
4. Illustrerte løsninger
Illustrasjonene som er vedlagt plandokumentene er som nevnt ikke juridisk bindende. Det
synes likevel at disse illustrasjonene er løsninger som er lagt til grunn, og kan være ledende
for videre arbeid. Vi vil derfor kommentere løsningene:

Dimensjonering og trafikkutredning av veg og kryss
I forbindelse med forvaltningsreformen fra 01.01.2010 ble et kriteriesett for hva som skulle
forbli riksveg først omtalt i St.meld.nr. 16 (2008-2009) NTP 2010-2019, og siden fulgt opp i
St.prp. nr. 72, jf. Innst.S.nr. 312 (2008-2009). Et av kriteriene for er at nasjonale
intermodale godsknutepunkter, dvs. stamnetthavner (sjø til land), store
jernbanegodsterminaler og enkelte ferjeterminaler som er viktige for
godstransporten forutsettes å være knyttet til riksveg. Nordmøre og Kristiansund havn (NKH)
på Devoldholmen har status som stamnetthavn, og rv. 70 føres derfor frem dit. Riksvegen er
også en viktig kollektivtrase.
Rv. 70 har gateutforming fra Viadukten til Devoldholmen. Vi ser det som viktig at riksvegen
gjennom planarbeidet dimensjoneres for den gods- og persontrafikken den skal betjene. I
Statens vegvesen sin håndbok N100 er det i kapittel B gitt utformingskrav til gater som skal
betjene kollektiv- og godstrafikk. Dette kapitlet må legges til grunn for planlegging av
veganlegget.
Det vil være noe økt trafikk på vegsystemet som følge av utbyggingen i tillegg til generell
trafikkvekst. Den største trafikale konsekvensen vil være for krysset mellom Fosnagata
(rv.70), Fosnagata (fv. 539) og Astrups gate (rv. 70). Det er derfor gjennomført en
kapasitetsberegning av dette krysset. Beregningen viser at trafikkavviklingen i krysset vil
være på et akseptabelt nivå selv i det scenarioet (3) med størst trafikkbelastning. Det er
derfor konkludert med at det ikke er behov for tiltak som bedrer kapasiteten i eksisterende
T-kryss. Vi savner imidlertid noen nærmere vurderinger i analysen av hvor store kølengder
og tidsforsinkelser det er tale om da alle disse tre faktorene (belastningsgrad, kø og
forsinkelser) må ses i sammenheng. En arm med få kjøretøy kan eksempelvis ha forsinkelser,

5

men ikke nødvendigvis stor belastning (volum/kapasitet) eller lange køer. I dette krysset må
busstrafikken fra kollektivterminalen foreta en venstresving når de skal sørover på
Fosnagata. Denne trafikkstrømmen må da forholde seg til begge kjøreretningene på
Fosnagata (rv.70 og fv.539), og vil slik få den største forsinkelsen.
Trafikkanalysen tar heller ikke hensyn til de to avkjørslene vest for krysset som betjener et
kontorbygg og dagligvareforretningen. Da det kun er få meter forskyvning mellom krysset
og avkjørslene vil trafikk som skal svinge til venstre av Fosnagata blokkere krysset dersom
de får møtende trafikk. Dette kan få betydning for trafikkavviklingen.
Det er et nasjonalt mål, blant annet i Nasjonal transportplan og de statlige
planretningslinjene for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, om at det skal
legges til rette for at flere skal velge buss som transportform. Det må da gjøres mer
attraktivt å velge buss fremfor privatbil. En mer detaljert analyse som hensyntar overnevnte,
vil være nyttig med tanke på konsekvensene flyttingen av kollektivterminalen vil ha for
kollektivtrafikken, og om det er behov for tiltak som bedrer fremkommeligheten for dem.

Gateelementer – kantparkering og sykkelfelt
Ved eksisterende situasjon er vegsystemet lite definert fra sidearealene og utflytende. Vi ser
derfor positivt på at dette er strammet opp i illustrasjonsplanen. Vedrørende dimensjonering
av veg og kryss viser vi til overnevnte merknad.
I illustrasjonsplanen er vegsystemet i området det tegnet et gateprofil med sykkelfelt,
kantparkering og fortau langs Fosnagata (rv.70/fv.539). Vi har noen merknader til disse
gateelementene:
Sykkelfelt som systemløsning er i samsvar med anbefalt løsning langs rv. 70 og fv.539 i
sykkelstrategien til Kristiansund kommune (fra Viadukten til Devoldholmen og videre
nordover). Vi ser det som uheldig med en trinnvis utbygging av en kort strekning med
sykkelfelt forbi planområdet og sykkelveg videre nordover da dette vil medføre flere
systemskifter. Man kan gjerne planlegge for en slik løsning som den permanente og sette av
areal til det, men frem til en lengre strekning kan bygges ut samtidig, bør man se på en
midlertidig løsning innenfor planområdet.
Sykkelfeltet er tegnet inn med en bredde på 1,5 meter. Da dette skal være en del av
hovednettet for sykkel, samt at det stor trafikkmengden på vegene, bør man planlegge
sykkelfeltene med en bredde på minimum 1,8 meter. Større bredde vil gi en tryggere løsning
for syklistene og innby til mer bruk.
Det legges opp til langsgående kantparkering langs Fosnagata (rv. 70 og fv. 539).
Kantparkering kombinert med sykkelfelt er ikke en god løsning. Dette vil medføre en økt
ulykkesrisiko for syklistene og er trafikksikkerhetsmessig heller ikke god løsning på en
veg/gate med viktig transportfunksjon og stor trafikkmengde. Da det legges opp til flere
gangfelt, og at kantparkeringen føres gjennom krysset mellom Fosnagata (rv.70) og Astrups
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gate (rv. 70) og eksisterende avkjørsler, gir dette trafikantene en uoversiktlig situasjon. Med
særlig hensyn til mjuke trafikanter vil vi ikke tillate en slik løsning.
5. Parkering
Personbilparkering
De nasjonale føringene i Nasjonal transportplan (NTP) og de statlige planretningslinjene for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging setter mål om å redusere klimautslipp og
bedre miljøet i byene. Det er da viktig å legge til rette for økt bruk av miljøvennlige
transportformer. Målene er også fulgt opp i fylkesplanene/regionalplanene, bypakke
Kristiansund og kommunens egne planer og strategier.
Planforslaget følger parkeringsnormen for kommunedelplan Kristiansund sentrum for ny
bebyggelse, og har i tillegg tatt inn en maks. verdi på parkering. Sanering av mesteparten av
eksisterende gate- og overflateparkering innenfor planområdet, og samle disse i et felles
anlegg er i samsvar med den parkeringspolitiske planen for Kristiansund. I parkeringsnotatet
og trafikkanalysen synliggjøres det at planforslaget potensielt kan føre til en vesentlig
trafikkøkning, og i planbestemmelsene er det søkt å gi en fleksibilitet for ulike scenarioer av
parkeringsdekning mellom de som opprettholdes, nye og reetablerte parkeringsplasser. Det
er i tillegg tatt inn en bestemmelse om minimum 150 parkeringsplasser innenfor o_SKF, jf.
bestemmelse § 6.3.
Redusert bruk av personbiler i Kristiansund sentrum er viktig for å redusere lokal
luftforurensning og støy, dempe kø- og framkommelighetsproblemer på vegene og frigjøre
arealer til andre formål. For å få til et trendskifte i reisemiddelfordelingen, vil sanering av
parkeringsplasser og stopp i etablering av nye plasser, samt gi avgifter på parkering, være
effektive tiltak for å dempe bilbruken og øke konkurranseevnen for kollektivtilbud og
gang/sykkel. I sentrum har man også et større potensiale for sambruk av parkering mellom
ulike funksjoner. Større områder enn planområdet på Devoldholmen bør da inngå som en
del av vurderingene, og særlig pågående utredinger av parkeringstunnel vest for
Devoldholmen.
I et så sentrumsnært område og tett på kollektivtraseen/kollektivknutepunktet, vil potensiale
og nødvendigheten av å ha en restriktiv parkeringspolitikk være stor. Statens vegvesen ber
om at overnevnte vurderes nærmere.

Sykkelparkering
Det er stilt krav om antall parkeringsplasser for sykkel. For å gjøre det mer attraktivt å sykle,
må det også sikres at fasiliteter for sykkelparkeringen er på plass i planbestemmelsene. Vi
viser til bestemmelser som er gitt i kommunedelplan for Kristiansund sentrum, samt
parkeringspolitisk plan, og ber om at de blir fulgt opp i reguleringsbestemmelsene.
6. Støy
Over har vi kommentert at reguleringsplanen ikke legger tilstrekkelige rammer for
utbyggingen. Dette vil da også omfatte støy da man ikke har klart for seg hvor det kan
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etableres støyfølsom bebyggelse innenfor formålet BS, eller omfanget. Reguleringsplanen
avklarer slik sett ikke om det er realistisk å gjennomføre tilstrekkelige støytiltak.
Det må stilles klare rammer for hva som kan bygges innenfor formålene med tilhørende krav
til støy i bestemmelsene slik at føringer i T-1442 kan imøtekommes. Da det også er tale om
en trinnvis utbygging, må støy avklares for de ulike utbyggingstrinnene.
Eksisterende bebyggelse vil også bli påført økt støybelastning som følge av økt trafikk og
refleksjon fra den nye bebyggelsen. For ny bebyggelse er det utført en samlet vurdering av
belastning fra vegtrafikk og havnetrafikk (sumstøy), men ikke for eksisterende bebyggelse
vest for Fosnagata. Dette må utredes nærmere.
Konklusjon
Statens vegvesen har i det overnevnte kommet med innsigelse og merknader til
planforslaget som etter vår vurdering ikke ivaretar våre interesser. Vi ber om at Kristiansund
kommune initierer et arbeidsmøte for å diskutere disse forholdene videre.
Transport og samfunn
Med hilsen

Per Morten Lund
divisjonsdirektør

Kjetil Strand
avdelingsdirektør
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Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Devoldholmen - gbnr 7/29 mfl - uttalelse til offentlig ettersyn
Fylkeskommunen utgjør det regionalpolitiske nivået i det norske demokratiet. Fylkestinget er øverste myndighet.
Fylkeskommunen er på vegne av staten delegert forvaltingsmyndighet blant annet innen
samferdsel, kulturminnevern, vannressursforvaltning, naturressursforvaltning og
friluftsliv, men har også viktige roller som pådriver for regional utvikling og som
tjenesteleverandør innen kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel.
Fylkeskommunens planverk er, sammen med lover, forskrifter og retningslinjer styrende
for hvordan de ulike rollene og oppgavene blir samordna og løst, også når vi er høringspart i ulike saker.
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi tilrår at
alle kommuneplaner blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentlig ettersyn.
INNLEDNING
Vi viser først til avtale om utsatt frist. Saken gjelder detaljregulering av et forholdsvis
stort areal i Kristiansund sentrum med sikte på utvikling av Kristiansund campus
(CKSU), men også med sikte på videreføring av terminalfunksjoner for kollektivtrafikk
innenfor planområdet.
Vår høringsuttalelse i denne saken må ses i lys av at fylkeskommunen har en sentral
rolle i utviklinga av campus, både som initiativtaker til og eier av utviklingsprosjektet
CKSU, og som aktiv partner og framtidig leietaker i det fysiske byggeprosjektet. I lys
av dette, har fylkeskommunen med andre ord også vært aktiv deltaker i utforminga av
reguleringsforslaget, og lagt en del premisser for løsningene.
Det er likevel nødvendig å gå gjennom det ferdige planforslaget i et bredere og mer
detaljert perspektiv, med utgangspunkt i fylkeskommunens samla ansvarsområder.
MERKNADER TIL KONSEKVENSUTGREIINGA
Planfaglige merknader
I forordet vises til flytting av kollektivterminal på Sluppen. Dette må være en trykkfeil
fra dokumentmalen. Utover dette, er konsekvensutgreiinga svært systematisk gjennomarbeidet, og de innspillene vi hadde til planprogrammet ser ut til å være godt
ivaretatt i utgreiingene. Konsekvensutgreiingene er også greit summert opp i planomtalen og sammenhengen mellom de to dokumentene er tydelig. Vi har ingen merknader av planfaglig karakter.
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Samferdsel
Planprogrammet for planen angir åtte utredningstema. Trafikkavvikling og trafikkmiljø,
samt støy er to av disse. Disse temaene er ikke underlagt særskilte utredninger i forslaget, men omtales som delkapitler i planomtalen, bare på et overordna nivå. Disse
utgreiingene gir ikke tilstrekkelige svar til å ta avgjørelser om viktige forhold knyttet til
samferdsel.
For eksempel viser ROS-analysen til en illustrasjonsplan som ikke er juridisk bindende.
Siden løsningene ikke er fastsatt vil det ikke være mulig å vurdere planforslagets risikoer
og sårbarheter. Vi viser videre til fagmerknader om samferdsel nedenfor.
MERKNADER TIL PLANFORSLAGET
Planfaglige merknader
Siden planen er såpass nært knyttet til et konkret prosjekt, bærer den nødvendigvis
preg av framdriftsplanene til dette prosjektet. Det er viktig for fylkeskommunen at det
legges til rette for å realisere prosjektet CKSU i samsvar med den framdriftsplanen
prosjektet har. Her er det første byggetrinn som framstår som best avklart, og øvrige
del av prosjektet preges foreløpig av en rekke beslutninger som ennå ikke er tatt. Det
betyr at reguleringsframlegget også oppfattes som uavklart for en del forhold.
Planforslaget fremstår i all vesentlig forstand som en områderegulering som avklarer
planområdets hovedstruktur/-grep. Planforslaget omtaler de ytre rammene knyttet til
funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, etc. Den omtaler i
liten grad hvor disse tiltakene skal gjennomføres. Som detaljplan, må planforslaget i
større grad fastsette når, hvordan, og til hvilke formål, arealene innenfor planområdet
skal utnyttes. Som Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder
anfører er detaljregulering «siste nivå» i planhierarkiet, derfor må de detaljer man ønsker
å binde opp i en plan senest gjøres i denne planfasen.
Ut fra dette, er vårt råd at kommunen gjør vedtak om områderegulering, der det for
deler av arealet må gjøres nærmere avklaringer gjennom seinere detaljregulering. Et
helt sentralt spørsmål nå, er derfor: Hvilke forhold MÅ være avklart allerede ved
vedtak om planen? Vurderinger knytt til de spesifikke fagmerknadene nedenfor tar
utgangspunkt i dette.
Samtidig, slår vi fast at planframlegget er særdeles godt gjennomarbeidd, der bestemmelser og kart er utforma nettopp med sikte på å håndtere den usikkerheten som
fins for totalprosjektet, og å legge til rette for første byggetrinn i CKSU, som er den
kritiske, utløsende faktoren. Ikke minst gir planomtalen et godt innsyn i hva som er
tanken bak planforslaget og de langsiktige intensjonene.
Planomtalen viser i flere kapitler (4.2, 4.5, 4.12, 6.2, 6.10, 6.15, 8.3) nettopp til
byggetrinnene og særlig til første byggetrinn. Utfordringa er at planen ikke juridisk
fastslår hva som er første byggetrinn. Dette er også presisert i kap 6.15, men ikke
forklart utover at første byggetrinn krever riving av enkelte bygninger og etablering av
ny, midlertidig kollektivterminal. Rekkefølgebestemmelsene til planen fastsetter flere
krav som er logisk godt sammenhengende og godt begrunna, men sikrer likevel ikke
at realiseringa av planen starter på "rett plass".
Vi foreslår derfor at det innafor konseptet områderegulering, legges til rette på
detaljreguleringsnivå for gjennomføring av byggetrinn 1, og av tiltak som nødvendig
må gjennomføres i samband med dette byggetrinnet.
En annen merknad av planfaglig karakter, er at formålet "BS" i planen er åpna for en
rekke underformål (helt i tråd med hovedformålet "sentrum"), men uten en videre

fordeling av underformåla enn en presisering av at aktivitet i første etasje skal være
publikumsretta (og ikke boliger). Det betyr at planen reint juridisk åpner for at hele
resten av arealet kan brukes til ett av formåla, for eksempel boliger eller overnattingsvirksomheter. Dette er neppe intensjonen, og det er i alle fall ikke ønskelig. Ulike
ytterkanter i disse rammene har også ulike konsekvenser, som ikke er tilstrekkelig
utgreidd.
Etter vår vurdering må særlig boligandelen og "hotell-"andelen fastsettes eksplisitt og
avgrenses. Dette vil samsvare bedre med planens intensjon, men boliger og overnatting kan sjølsagt bidra men en viss andel for nødvendig oppfylling av den bygningsmassen som vil gjøre området estetisk fullstendig. Dersom det bare er tenkt studentboliger, eller bofasciliteter nødvendig for å håndtere midlertidige prosjekt og engasjement i campus, bør dette presiseres.
Vi viser for ordens skyld også til veileder om reguleringsplan, kap 4.1.3 (om arealformålet "sentrum":
"Sentrumsformål er mest aktuelt å bruke i områdereguleringer der en forutsetter
oppfølging gjennom detaljreguleringer, men loven setter ingen begrensing av bruken
for detaljregulering. I de fleste tilfeller vil det i detaljregulering være mer hensiktsmessig å benytte de aktuelle underformålene hver for seg, eller i kombinasjon. Når
man vil ha mindre detaljert styring, kan sentrumsformål i en detaljregulering, være
aktuelt. Fordelingen mellom de detaljerte underformålene skal da angis i bestemmelsene".
Til sist vil vi påpeke at det også av hensyn til framdrifta er nødvendig at detaljregulering avklarer de forhold som er nødvendige. Dersom vesentlige avklaringer utsettes
til byggesak, vil det kunne oppstå konflikter og motsetninger som forsinker framdrifta
på langt mer kritiske tidspunkt.
Byutvikling/regional utvikling
Med CKSU som et senter for høyere utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling, vil Kristiansund få lokalisert nye arbeids- og studieplasser midt i bysentrum.
Rapport 2019/30 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) – "Omsetningsutvikling i varehandel og tjenesteyting i et utvalg norske byer for perioden 20082017» - peker på at kontorarbeidsplasser og utdanningstilbud lokalisert i sentrum er
en kritisk suksessfaktor for bysentrums vitalitet. Som tilfellet er i mange andre byer,
lider også Kristiansund sentrum under at veksten i varehandel skjer i handelsområder
utenfor bykjernen, mens omsetningen i sentrum har gått jevnt ned siden 2008.
Å lokalisere kompetansearbeidsplasser i bysentrum og nær kollektivknutepunkt, kan
bidra til redusert transport og økt sirkulasjon av mennesker i bysentrum. Dette gir et
styrka grunnlag for handel og service. Analysen fra KMD konkluderer nettopp med at
de mest vitale bysentrene i Norge er de som har et høyt antall kontorarbeidsplasser
ved de kollektive knutepunktene. CKSU er derfor et svært viktig byutviklingsprosjekt,
som med nye funksjoner har potensiale til å vitalisere byens sentrum.
Prosjektet legger til rette for gange og sykkel og flere attraktive byrom. Undersøkelser
viser at byer som lykkes med å øke sin attraksjonskraft arbeider offensivt og målrettet
med å etablere opplevelsesrike byrom med utadvendte bygningsfasader med en god
kobling mellom gaten/byrommene og 1. etasje. Det nye torget på Nordmørskaia vil
slik sett bli et stort løft for området og byen. Bestemmelsene i planen ivaretar koblingen mellom byrom/bygning på en god måte.

En relativt stor andel (over 50%) av befolkningen i Kristiansund bor innenfor ti minutter sykkelavstand fra sentrum. Gang- og sykkelandelen i dag er relativ lav selv om
avstandene er korte. (Urbanet Analyse rapport 113/2018). Bilen må selvsagt få sin
plass, men en omprioritering fra bil til sykkel, gange og kollektivtrafikk er en svært
viktig del av et samla program for byutvikling. Potensialet for mer gange og sykkel er
stort.
Kunnskap om sammenhengene mellom attraktive sentrumsområder, lokalisering av
kontorarbeidsplasser og utdanning, nullvekstmål i persontrafikk med bil, arealbruk må
anvendes i enkeltprosjekter slik at disse drar i samme retning. Sammenhengen
mellom parkeringsregulering og bilbruk er godt dokumentert. Har man mulighet til å
kjøre bil gjør man gjerne dette, selv om det finnes gode alternativer. CKSU får god
tilgjengelighet med både buss, sundbåt, sykkel og gange. Vi er derfor skeptisk til at
planforslaget åpner for at et forholdsvis stort areal skal kunne benyttes til parkeringshus, og at parkeringskapasiteten innenfor planområdet øker fra dagens 280 plasser til
515 plasser.
Kombinasjonsformålet havnelager/terminal/parkering gis lite føringer i planen, men en
bygning med et åpent garasjepreg - som vist på illustrasjonsskissene – vil kunne oppleves som "ødslig" og lite innbydende for folk som ferdes i området. Kollektivterminalen ligger imot dette bygget, og vil bli en av sentrums største publikumsmagneter
og en svært viktig del av bylivet i sentrum. Dette området må derfor også behandles
omsorgsfullt, og med innsikt i hvilke kvaliteter som skaper velfungerende, urbane og
vitale byrom.
Planen gir få konkrete føringer/løsninger for flere viktige spørsmål av relevans for
byutviklinga. Dette er forståelig ut fra at CKSU er et utviklingsprosjekt, der flere
muligheter må holdes åpne for å sikre nødvendig fleksibilitet og gjennomføring i
etapper. Vi mener likevel at spørsmål om parkeringskapasitet, kollektivterminalens
plassering og utforming, og om hvorvidt et sentralt areal for framtidig byutvikling skal
kunne benyttes til parkeringshus, vil avgjøre hvor vellykka campus totalt sett blir for
byutviklingen i Kristiansund.
Samferdsel
Innledning
Fylkesvegavdelingas fremste oppgave er å ivareta trafikksikkerhet, jf. veglovas § 1 a.:
«Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av
offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og
samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for
vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn
til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles.»
Hensynet til trafikksikkerhet og manglende grunnlag for å vurdere foreslåtte løsninger er
grunnlaget for merknader og tilråding nedenfor.
For samferdselstemaet er rammene for planlegging veglova, gjeldende tekniske krav og
Statens vegvesens håndbøker/normaler. Som opplyst i planforslaget og i saksframlegget,
er Møre og Romsdal fylkeskommune:
«initiativtaker til prosjekt Campus Kristiansund. Drift av kollektivtrafikken. Skal sikre
areal og funksjonskrav til ny terminal, og at prosjektet skal få akseptable vilkår for
gjennomføring»

Med bakgrunn i ovenstående er det svært viktig for fylkeskommunen at reguleringsplanen har en detaljeringsgrad som gir mulighet for konkrete vurderinger av løsningene
for samferdsel, konsekvensene av disse, og ikke minst at de omforente løsningene blir
sikra gjennom de juridisk bindende føringene i planen. Planforslaget slik det foreligger, er
utforma på et overordna nivå, med rekkefølgebestemmelser som riktignok legger til rette
for uttalemulighet i byggesakene, men uten annen vei ut av eventuelle konflikter enn
gjennom klage på vedtak. Planen er med andre ord ikke tilstrekkelig avklarende juridisk
for forhold som gjelder samferdsel.
Om samferdselsformålene i planen
Formålene o_SV og o_SKF viser i praksis samfengte samferdseslformål uten at det er
nærmere detaljert hvordan samferdselsutfordringene er tenkt løst. Det er lett å innse at
ulike detaljløsninger innafor disse formålene vil kunne ha ulike konsekvenser blant annet
for trafikksikkerhet og støy. I detaljregulering må slike strukturer detaljeres nærmere i
underformål, som for eksempel kollektivterminal, kjøreveger, fortau, sykkelanlegg, m.v.
Dette er nødvendig for å kunne vurdere virkninger, men også for å kunne stille nødvendige rekkefølgekrav.
Jamfør planfaglige merknader, må det være juridisk bindende rekkefølgekrav knytta til
det som er omtalt som ulike byggetrinn i planen. Allerede ved første byggetrinn vil det
være nødvendig å knytte rekkefølgekrav til samferdselstiltak med sikte på trafikksikkerhet og framkommelighet. Dette vil også gi grunnlag for å kunne gjennomføre
trafikksikkerhetsrevisjon av framlegget, i samarbeid med Statens Vegvesen.
Parkeringsspørsmålet
Under arbeidet med detaljering må det også settes av areal til sykkelparkering under tak,
med gode låsemuligheter. Dette vil være et viktig virkemiddel for at det skal være attraktivt å sykle fremover. Sykkelparkering er nevnt i planforslaget, men manglende detaljering gjør at man ikke vet antall, tilstrekkelig areal, plassering eller når dette vil kunne
realiseres. Dette er relevant allerede ved første byggetrinn, eller kanskje særlig da, siden
det her er snakk om et studiested.
Planforslaget legger til rette for økt parkeringskapasitet i området. I fylkesstrategi for
samferdsel (tilrådd av samferdselsutvalget med sikte på endelig vedtak i fylkestinget) er
ett av målene at «Møre og Romsdal skal ta all vekst i persontransport i dei største
byområda med auka bruk av kollektivtransport, mobilitetsløysingar, sykling og gåing.»
Kristiansund er ett av de byområdene dette vil gjelde for.
Økt parkeringskapasitet i sentrum vil gjøre det mer attraktivt å kjøre privatbil, og dermed
reduseres kollektivtransportens konkurransekraft mot privatbilen. Dette gjør det vanskeligere å nå målene i fylkesstrategi for samferdsel, og for så vidt også nasjonale mål.
Estimert maksimalt parkeringspotensiale i framtiden er 551 plasser, dette er etter vår
vurdering altfor høyt. De 36 plassene som beholdes på planområdet, samt 10 plasser for
handicap/drop-off ved kollektivterminalen bør være tilstrekkelig. Da vil Campus-prosjektet være et godt bidrag til attraktiv og framtidsrettet byutvikling. Spørsmålet om
parkering kan ellers tas opp igjen på detaljnivået dersom det blir gjort vedtak om områderegulering.
Mobilitetspunkt
Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å etablere egne kompetansemiljøer
innenfor mobilitetsutvikling i Kristiansund. Det skal de kommende årene gjennomføres
flere prosjekter hvor nye former for urban – og rural mobilitet blir pilotert og
implementert i en fysisk mobilitetshub. I tilknytning til kollektivterminal og campus bør
det reserveres areal for overgang mellom ulike transportformer, som bysykler,

sparkesykler, bildeling, avstigning for samkjøring osv, i tillegg til buss, sundbåt og
hurtigbåt. Dette kan bidra til at det blir attraktivt å velge alternative transportformer til
privatbil. Et slikt mobilitetspunkt bør ligge der det er attraktivt for publikum å oppholde
seg, i tilknytning til kollektivterminalen. Parkeringsareal, enten innen- eller utendørs kan
benyttes til dette formålet. Det er viktig at det blir sikret framføring av elektrisitet, og at
området kan være universelt utformet. Vi er også kjent med at det arbeides med
modellering av mobilitet i en digital tvilling til Kristiansund sentrum. Videre arbeid med
denne modellen kan gi bedre grunnlag for eksplisitte løsninger i detaljplaner i etterkant.
Det bør allerede fra start legges til rette tilstrekkelig areal og framføres nok elektrisitet,
til at framtidige tjenester blir tilgjengelig.
Tekniske krav til utforming av samferdselsanlegg
Under detaljeringen av planforslaget må det også dokumenteres at gjeldende tekniske
krav kan oppfylles. Planen slik den foreligger gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere
dette. Dersom det ikke er mulig å etterkomme krav på grunn av eksisterende forhold, må
det søkes fravik. Fraviksbehandlingen bør være gjennomført før planforslaget blir lagt ut
til nytt offentlig ettersyn. Dersom fravik ikke blir avklart tidlig nok, kan dette føre til forsinkelser i planprosessen. Ta gjerne kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune ved
spørsmål om fravik og fraviksbehandling for fylkesveg. Se også informasjon og søknadsskjema på vegvesenets hjemmesider:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/omhandbokene/vegnormalene/fravik/fravik-fra-krav-i-vegnormalene-.
Nødvendige fravik bør listes opp planbeskrivelsen under kapittelet «Virkninger, avbøtende
tiltak» (eventuelt i KU-vedlegget).
Første byggetrinn
Vi gjentar at første byggetrinn må defineres i rekkefølgebestemmelsene, gitt også et
polygon i kartet. Detaljplan for dette arealet må konkret vise:
-

Bebyggelsesformål med byggegrenser, se planfaglige merknader om presiseringer
er innafor sentrumsformålet.
Midlertidig løsning for kollektivterminalen med tilhørende, nødvendig infrastruktur.
I den forbindelse spør vi om det er tenkelig å lage ei midlertidig løsning som pilot
for den permanente, med tanke på kjøremønster, gangatferd etc.
Rekkefølgekrav som sikrer opparbeidet infrastruktur, hensynet til trafikksikkerhet
og trygg tilgjengelighet, særskilt for myke trafikanter. Dette kan være aktuelt å
inkludere tiltak både langs Rv70, fv 539, Astrupsgate og Hollendergata, dersom
analysene viser dette.

Støy
Som vegeier er fylkeskommunen ansvarlig for vegstøy. Vi gir derfor noen kommentarer
om dette også.
Støysoner kommer ikke fram fra kartet. I planbestemmelsene er det under punkt 4.6 tatt
med bestemmelser om støy for boliger i planområdet, men ikke for bebyggelse til undervisning. Dette er bl. a. begrunnet under rekkefølgekrav 10.1.11 der det står at bebyggelse for høgskole/universitet (undervisningsformål for høyere utdanning og forskning)
ikke kommer innunder bestemmelser om støyfølsom bebyggelse. Også i planbeskrivelsen
er dette nevnt.

Vi peker på at støyrapporten legger det motsatte til grunn (se kap. 3.2, med henvisning
til NS 8175). Grenseverdier for bygninger for undervisning bør derfor også tas med i
planbestemmelsene.
Grenseverdien som er angitt i planbestemmelsen for boliger stemmer ikke overens med
den som er nevnt i rapporten. I denne står det at T-1442 anbefaler kommunen å vurdere
3 dB strengere grenseverdier i områder med flere støykilder, for å sikre at den samla
støybelastningen ikke overskrider anbefalt støynivå på uteoppholdsareal, og at kravene til
innendørs støynivå tilfredsstilles. Støyrapporten konkluderer derfor med følgende:
«Det betyr at for fasader på Devoldholmen som er utsatt for støy fra både vegtrafikk og
havnevirksomhet hvor summen blir høyere en Lden = 55 dB, bør uteplasser og fasader
utenfor rom med støyfølsom bruk ha en grenseverdi på Lden = 52 dB.»
Dette er gjentatt i støyrapporten kap. 6.2.3 om sumstøy fra vegtrafikk og havn og også i
kap. 7. Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til dette i planbestemmelsene og rår til at
grenseverdien i bestemmelsene endres fra 55 dB til 52 dB for uteplasser og fasader
utenfor rom med støyfølsom bruk.
Formuleringen i planbestemmelsene under punkt 4.6 om at retningslinje T‐1442/2016 i
utgangspunktet skal legges til grunn for tiltak i planområdet er uheldig. Dette overlater til
enkeltsaksbehandlere å utøve fritt skjønn. Vi mener at retningslinjene skal ligge til grunn,
og at eventuelle unntak bør dispensasjonsbehandles særskilt.
I støyrapporten er det henvist til avvikssoner der det kan tillates mindre strenge støykrav. Vi kjenner ikke til at Kristiansund kommune har definert avvikssoner i kommuneplanen. Dette bør eventuelt vurderes når kommune(-del)planen revideres, og kobles mot
en fortettings-/transformasjonsstrategi.
I støyrapporten står det at «Støy fra aktivitet ved havnen er å anse som støy uten
impulslyd og dermed forutsettes det at grenseverdi for gul sone er Lden = 55 dBA.» Vi
stiller spørsmål ved om det ikke er å forvente en del impulslyd fra havneområdet.
En utfordring med at planen er lite detaljert er at det ikke tas stilling til hvor mange nye
boliger som skal bygges i planområdet og dermed kommer det heller ikke fram hvor
mange boliger som vil få et støynivå over grenseverdien. Iht. planbeskrivelsen skal
bokvalitet, uterom, støyforhold o.l. dokumenteres dersom boliger blir aktuelt å bygge i en
senere byggefase.
I planbestemmelsene under rekkefølgekrav 10.1.10 står følgende: «Med søknad om
rammetillatelse for støyfølsom bebyggelse i planområdet skal det følge støyfaglig
utredning/dokumentasjon som gjør rede for støynivåer og eventuelle avbøtende tiltak
samt hvordan disse skal utføres. Dokumentasjonen skal vise at kravene i bestemmelsenes §4.6 er oppfylt.»
Verken Statsforvalteren eller fylkeskommunen vil være part i en slik sak, og vil derfor
heller ikke få informasjon om vedtak.
Endringer for eksisterende bebyggelse blir veldig lite belyst i støyrapporten. Det er for
eksempel ikke nevnt at fasadene fra de nye bygningene vil reflektere støyen slik at
eksisterende hus vil få refleksstøy. Dette gjelder bl. a. for bygningene på vestsiden av
Fosnagata.

Illustrasjoner til planen - foreløpig vurdering
Som nevnt innledningsvis i brevet, er planen, ut fra forutsetningene som er lagt til grunn,
svært godt gjennomarbeidd. Vi ønsker derfor å gi noen kommentarer også til illustrasjonene som er vist og til intensjonen i planen.
- Kollektivterminal:
Planforslaget må sikre gode løsninger både for midlertidig og permanent kollektivterminal. Møre og Romsdal fylkeskommune ser følgende som svært viktige punkter:
o
o
o
o
o

Godt venteareal for brukere av kollektiv, med skjerming for vær
Trygge inn- og utkjøringer for kollektiv/buss, både for store kjøretøy/buss og for
andre trafikanter, inkludert myke trafikanter, barn og unge
Tilkomst for syklister (sykkelfelt) også langs Astrupsgate mot kollektivterminal og
hurtigbåt, med trygg parkering for syklister
Trafikksikre og trygge ganglenker, også for de som benytter hurtigbåten
Tilstrekkelig bredde på ramper for gående

- Løsninger for gående og syklende – trafikksikkerhet:
Løsningene er skissert i vedlagte vegplan i illustrasjonsvedlegget, men ikke detaljert i
plankartet. Dette grunngis i et ønske om fleksibilitet i videre detaljplanlegginga. Møre og
Romsdal fylkeskommune ser likevel behov for å bli enige om konkrete løsninger for myke
trafikanter allerede i planvedtaket, ikke minst for å sikre at det er satt av nok areal til
disse formålene.
Det er tenkt sykkelfelt på begge sider av Fosnagata fra sørsida av planlagt torg og nordover til krysset med Hollendergata. Herfra vil systemet kunne fortsette som en gang- og
sykkelveg videre inn i Vågen. Sykkelfeltene er vist med bredde 1,5 meter, kjørefelt er
vist med bredde 3,25 i hver retning. Det er lagt inn 0,5 meter sikkerhetsavstand mellom
sykkelfelt og kjørefelt. Vi er skeptiske til denne løsninga med sykkelfelt forbi
Campusområdet av følgende grunner:
o Det fører til systemskifte både i nord (overgang til gang- og sykkelveg videre inn i
Vågen) og i sør (løsning langs kaiområdet ikke avgjort, per i dag blandet trafikk?).
o Syklende fra nord som har Campusområdet eller kollektivterminal som et mål, må
krysse Fosnagata to ganger eller gå av sykkelen for å gå/trille sykkelen på fortau på
østsiden av Fosnagata. Det er fare for at syklister som kommer fra nord sykler
videre på østsiden av Fosnagata i sykkelfelt på feil side/mot kjøreretning.
o I vegplan er det vist hvordan skråparkering i Fosnagata kan erstattes av kantparkering. Både kant- og skråparkering vil skape store utfordringer for syklende på
sykkelfeltet (rygging, åpne bildører, bilister som går inn, og ut, av bilen.
I et så viktig sentrumsområde med mange gående og syklende er sykkelveg med fortau
en god løsning. En slik løsning har fordelen at syklende ikke må krysse Fosnagata to
ganger og at det er mulig å sykle fram til Campusområdet på østsiden av Fosnagata
dersom man kommer fra nord. Samtidig skiller man gående fra syklende og unngår på
denne måten trafikkfarlige situasjoner. Det er viktig at fortauet er bredt nok og at
sykkelvegen er skilt fysisk fra vegbana. En utfordring vil være siktforholdene i krysset
mellom Fosnagata og Astrupsgata. For å kunne legge til rette for en god løsning her, må
det tas hensyn i reguleringsplanen allerede nå. Vi stiller spørsmål ved om det er nok

plass innenfor arealet som et satt av til vegformål, dersom man går for en løsning med
sykkelveg med fortau.
I Fosnagata er det vist i alt fire gangfelt, på naturlige krysningspunkter. Fortauene
planlegges med minimum 3 meters bredde. Gjennom campusbebyggelsen vil det være en
gangpassasje i forlengelsen av Vågebakken og fram til kollektivterminalen, og det vil
være en forbindelse fra torget mot hurtigbåtkaia. Dette er positivt. Vi savner likevel en
god forbindelse for syklende fra Fosnagata til kollektivterminalen. Det burde legges til
rette for syklister i Astrupsgata. Også her stiller vi spørsmål om det er satt av nok areal
til dette innenfor vegformålet.
Vi har i tillegg spørsmål ved hvordan løsninger er tenkt for syklende i kollektivterminalområdet. Er det tenkt på sykkelparkering også her, for de som ikke kommer gjennom
campusbebyggelsen?
Krysset rv 70-fv 539-Astrups gate må utformes i henhold til N100 og spesielt kapittel
D.2.6.1.
- Hensynet til kollektivtrafikk:
Møre og Romsdal fylkeskommune ser det som viktig at vegsystemet er tilstrekkelig
dimensjonert. Dimensjonerende kjøretøy på Rv70 er modulvogntog. Ut fra illustrasjonsplanene kan det se ut til at hovedvegen er dimensjonert noe smalt for bussenes
bredde m/speil. Der kjørefelt ligger inntil kantstein bør det legges til en kantsteinsklaring
på 0,25 meter (jf. SVV HB 123). Ved ytterligere detaljering av planforslaget må/bør det
utarbeides sporingsanalyser som sikrer dette.
Kulturminner fra nyere tid
Tidligere vurderinger
Vi vil kort oppsummere de vurderinger vi har gjort tidligere i planprosessen, jamfør
brev datert 17.11.2015 og referat fra samrådingsmøte med arkitektkontoret PIR II
14.11.2019.
Det aktuelle planområdet grenser i vest opp mot NB!-området Gjenreisningsbyen
Kristiansund. Utbygging av CKSU, og reguleringsplan Devoldholmen overlapper ikke
direkte med gjenreisningsbebyggelsen og avgrensingen av denne. Gjennom lokaliseringa vil planløsningene likevel ligge innafor et influensområde, og virke inn på
opplevelsen av gjenreisingsmiljøet. Vi har derfor etterlyst tiltak som kan harmonisere
den nye bebyggelsen med den tilgrensende havnefronten, som er en vesentlig del av
gjenreisningsbebyggelsen. Vi har blant annet pekt på at nybygg bør tilpasses gjenreisningsbebyggelsen når det gjelder høyder, og at 4-5 etasjer er en øvre grense,
jamfør også DIVE-analyser som er vist til i konsekvensutgreiingene.
Vi har frarådd høybygg fordi dette på en uheldig måte trekker oppmerksomheten bort
fra byens eksisterende landemerkebygg, slike som brannstasjonen, kirka og Varden. Vi
har også tilrådd å gruppere bebyggelsen i kvartaler, i tråd med gjenreisningsbyens
bebyggelsesstruktur , og at man gjennom bygningsstrukturen skaper en godt skjerma
uteplass/torg orientert mot havna og havnebassenget i sør.
Av andre aktuelle virkemidler for harmonisering har vi nevnt fargesetting, materialitet,
fasadekomposisjon og volumutforming/takform.
Vurdering av planforslaget.
Planforslaget vi har fått til høring, har ikke tatt til følge våre råd om høyde. Vi ønsker
likevel å peke på dette som vår primære tilråding.

Planforslaget viser en bebyggelse med kvartralsutforming, siktakser og et havneorientert torg mot sørvest, jamfør også illustrasjoner vedlagt planforslaget. På denne
måten er våre merknader et godt stykke på vei tatt til følge. Den nye bebyggelsen
viderefører langt på vei gjenreisningsbebyggelsens særpreg. Vi er sjølsagt også svært
positive til retningslinje (§ 10.1.8) om at kulturminneforvaltninga skal ha søknad om
rammetillatelse til uttalelse før tillatelsen blir gitt.
I tillegg gir reguleringsbestemmelsene også viktige føringer når det gjelder utforming,
materialbruk og farger. Det er imidlertid sprik mellom forslaget som er vist i illustrasjonsvedlegg og de føringene som er lagt i reguleringsbestemmelsene, og som er
illustrert i retningslinjene som er vedlagt bestemmelsene for høyder og utforming.
Denne uoverensstemmelsen gjelder blant annet fasadenes utforming og seksjonering.
Vi tar for gitt at byggesøknad i større grad vil følge reguleringsbestemmelsene.
Vi vil likevel tilrå ei justering av reguleringsbestemmelsene med sikte på at de i enda
større grad skal sikre harmonisering med den tilgrensende gjenreisningsbebyggelsen.
Dette gjelder blant annet fargesetting, der vi finner det nødvendig å presisere at fargesettingen bør være i tråd med fargepaletten for gjenreisningsbyens murbebyggelse.
Murbebyggelsen hadde en mer dus og neddempa fargesetting enn trebebyggelsen. Vi
vil også foreslå at den nye bebyggelsens formspråk får en tilpasset harmonisering med
gjenreisningsbebyggelsen, men uten å kopiere.
Vi ber om en justering av bestemmelsen om almetreet, som ikke er fredet, men er
verna på annen måte.
Samla sett er endringsforslaget slik:
-

§ 5.1.2. Utforming (Sentrumsformål – felt BS)
- Ny bebyggelse skal ha formspråk fra samtiden, og samtidig være harmonisk i
forhold til forhold til gjenreisningsarkitekturen når det gjelder byggehøyder,
fasadekomposisjon, fargesetting og materialitet.
- Bebyggelsen skal ha en variert og samstemt fargebruk i tråd med fargepaletten for gjenreisningsbyens murbebyggelse.
- NY TILFØYELSE: Fasadene skal ha en kornet pusspreget overflate, evt. plater
med pussoverflate. Man må unngå blanke, pussede overflater.

-

§ 6.3.1. Utforming av kombinasjonsbygg.
- Lange monotone bygg skal unngås, og fasadene skal gis en variert og
samstemt fargebruk i tråd med fargepaletten for gjenreisningsbyens
murbebyggelse.
- NY TILFØYELSE: Fasdadene skal ha en kornet pusspreget overflate, evt. plater
med pussoverflate.

-

.

§ 8.1. Bevaring av kulturmiljø – bevaringsverdig almetre. Almetreet er vernet
Treet tillates ikke fjernet. Ved gjennomføring av tiltak skal det etableres
beskyttelsestiltak mot treets rotsystem, stamme og trekrone.

KONKLUSJON
Fylkeskommunen er i denne saka medspelar i prosjektet som reguleringsplanen skal
sikre. Vi vil likevel ikkje tilrå at reguleringsframlegget vert godkjent slik det ligg føre.
Det er fleire forhold i planen som krev meir avklaring, mellom anna for å kunne avdekke
konsekvensar og eventuelle avbøtande tiltak. Vi rår til at kommunen gjer vedtak av
planen som områderegulering med krav om seinare detaljregulering av delar av arealet.
For første byggetrinn kan det likevel gjerast vedtak med sikte på gjennomføring, dersom
nødvendige delar av planen får tilstrekkeleg detaljnivå og utgreiingar knytt til dette. Det
er særskilt ut frå samferdselsområdet det er nødvendig med auka detaljering.
Vi viser elles til meir detaljerte merknader ovanfor.

Med hilsen

Ingunn Bekken Sjåholm
Fylkesplansjef

Johnny Loen
Plansamordnar
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R-288 Devoldholmen - uttalelse fra Kommunalteknikk
Kommunalteknikk er ansvarlig for kommunal infrastruktur innen vei/trafikk, park/grøntanlegg samt
vannforsyning og avløpshåndtering. Vi er også kommunens forurensningsmyndighet. Vår uttalelse er gitt
med utgangspunkt i dette.
Utforming av veier og kryss
Samtlige veier skal utformes ihht veinormalene. Devoldholmen har en svært viktig funksjon som
stamnetthavn, og derfor er det viktig at veien og spesielt krysset Astrups gate/Fosnagata er godt nok
dimensjonert og fremkommelig for semitrailere og vogntog til kaiområdet. I tillegg vil det bli mye trafikk
av store busser her. Krysset Astrups gate/Fosnagata må spesielt dimensjoneres etter dette.
Det er viktig også med kort kryssingslengde av Astrups gate for fotgjengere.
Sikttrekanter
Både krysset Hollendergata – Astrups gate og Fosnagate – Astrups gate er uregulerte T-kryss. Det ser
ikke ut som at planen legger opp til endring på vikepliktsforholdene. Sikttrekantene som plankonsulent
har lagt inn kan da vel ikke være riktige.
Håndbok N100 fra Statens Vegvesen viser siktkrav for slike kryss:

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND N

Dalabergan 4B

+47 71574000

991 891 919

E-post
postmottak@kristiansund.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Ut fra dette har vi følgende kommentarer:
• Sikttrekant for krysset Fosnagata -Astrups gate er feil i plankartet, og må rettes opp slik at den
oppfyller krav i N100.
• Sikttrekant for kryss Hollendergata og forlengelse av RV70 Astrups gate mangler. Denne må
legges inn, og den må oppfylle kravene i N100.
• Sikt inn til o_SKF ser riktig ut forutsatt at det er forkjørsvei eller avkjørsel.
Sykkelveier
Vi synes planen i illustrasjonsvedlegget viser bra løsning for syklende med separate sykkelfelt fra
Håndverkeren til Vågekaia.
Avkjørsler
Eksisterende avkjørsler – som også er vist i gjeldende plan – må vises på det nye plankartet.

Båttrafikk
Bestemmelsen utelukker at hurtigbåten kan ha anløp i o_VHS1. Vi er usikre på om en slik begrensning er
fornuftig. Tidligere hadde hurtigbåten anløp her.
Grøntanlegg
Det er ønskelig med et sammenhengende grøntdrag fra det nye torget til Vågen/gassverktomta, men
ikke slik at det hindrer bruk og tilkomst av havna via RV 70. Dette er også omhandlet i planprogrammet.
Vi kan ikke se at dette likevel er vist i illustrasjoner eller planer, og ber om at intensjonen om dette tas
med i det videre arbeidet. Dette kan eksempelvis løses ved planting av trær mellom parkeringsplasser i
Fosnagata eller i fortau på vestsiden av gata.
Støy
Planen bør si noe om hvordan støy på nytt torg skal håndteres i planforslaget.
Vannforsyning
Det står i planbeskrivelsen på side 11 at at «det ikke er tilstrekkelig slukkevannskapasitet for planlagt
utbygging. Vi mener det er være misvisende. Det er ledningsnett med tilstrekkelig slukkevannskapasitet i
Fosnagata hvis kravet er 50 l/sek. Det heller ikke lang avstand fra denne ledningen og ut på
Devoldholmen, hvor det ligger Ø150mm ledninger.
Pga ny bebyggelse må dagens ledninger flyttes, og det anbefales lagt ringledning på holmen for å ha så
god kapasitet som mulig rundt ny bebyggelse.
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Avløp
Det er en svakhet/mangel ved planen at pumpestasjon ikke vises. Det er forutsatt i planbestemmelsene
at pumpestasjonen skal vises/plasseres i utomhusplan. Det er ikke et ønske fra bygningsmyndigheten å
plassere stasjonen på torget. Det vil imidlertid være svært uheldig å ha den integrert i bygningsmassen.
Sistnevnte er viktig for å unngå problemer i forbindelse med drift og vedlikehold av installasjonene til
pumpestasjonen, rengjøring av pumpesump etc. samt for å unngå vibrasjoner og lukt i bygget.
Det er signalisert at pumpestasjonen kan plasseres i gateløpene i øst-vest-retning – tverrgate nord - #4 og ut fra hva vi kan se er dette den mest aktuelle plasseringen. Vi gjør oppmerksom på at en
pumpestasjon må ha minimum indre bredde på 3,5 meter. Ytre bredde blir da noe over 4 meter. I og
med at bestemmelsen fastslår at «gata skal aldri være mindre enn 8 meter bred» er vi litt usikker på
hvordan stasjonen er tenkt plassert. Vi krever derfor om å bli forelagt en typetegning av hvordan en slik
stasjon kan plasseres i gateløpet i øst-vest-retning.
Vannmmiljø
Det som står i saksfremlegget til kommunen på side 35 om «Vannforurensing» er ikke dekkende. Forslag
til tekst: «I dag er det utslipp av renset avløpsvann fra ett renseanlegg. Det er opplyst fra kommunen at
nytt renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner skal være på plass i løpet av et par år, og at utslipp til
havna da stanser.
Planbeskrivelsens punkt 6.16
3. avsnitt bør skrives litt om slik at ansvarsplasseringen blir tydeligere (Kommunen er ikke veieier, og har
ikke anledning til å bruke investeringsmidler her):
«Veieiere, (Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune), eventuelt i samarbeid med
Kristiansund kommune, må regne med kostnader til opparbeidelse og drift av Fosnagata med
ombygging og etablering av sykkelfelt.»
Videre ønsker vi en presisering på det som står om offentlige tekniske anlegg.
«Kommunen må regne med driftskostnadene samt deler av etableringskostnadene for offentlige
tekniske anlegg(pumpestasjon), byrom og eventuelle offentlig parkeringsanlegg. Utbyggingsavtalen
mellom kommunen og utbygger vil konkretisere ansvarsfordelingen her.»
Kommentar: Det er forutsatt at utbygger som skal betale for flytting og anlegg av pumpestasjon på nytt
sted. Kommunen kan bidra med å dekke ekstrakostnad som følge av eventuell standardheving:
Eksempelvis pumpekostnad hvis eksisterende pumper er utslitte. Selve bygget er i god stand.
Med hilsen Kommunalteknikk

Eivind Raanes
byingeniør
Vidar Dyrnes
overingeniør

3

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND

Deres ref.:

Vår ref
2021/4156-2

Arkiv nr

Saksbehandler
Børre Tennfjord

Dato
08.04.2021

Uttalelse til offentlig ettersyn av Detaljregulering med konsekvensutredning for
Devoldholmen - Kristiansund kommune - Møre og Romsdal fylke.
Kystverket er et direktorat i Samferdselsdepartementet og en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot
akutt forurensing. Vi arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for
fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi opptrer som eier og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr og
merker og medvirker som statlig fagmyndighet med sektoransvar i sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker
og miljøvennlig drift av havner og bruk av farvannet.

Vi viser til brev datert 15.03.2021 med forslag til Detaljregulering for Devoldholmen i Kristiansund
kommune. Forslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §
12-10.

Planens formål
Planområdet måler ca. xx daa, inkludert tt daa sjøareal. Formålet med planen er å tilrettelegge for
utvikling av senter for undervisning, forskning, innovasjon og næringsutvikling, og å transformere
Devoldholmen til en levende ny bydel, med nytt torg, forsterket kollektivknutepunkt og oppgraderte
løsninger for gående og syklende.
Planlagte reguleringsformål er i hovedsak sentrumsformål, kombinert samferdselsanlegg (havnelager,
kollektivterminal, parkeringshus), veg, torg, kai og havneområde i sjø.
Planen skal utvikles som detaljregulering og er i utgangspunktet samsvarende med kommuneplanens
arealdel med hensyn til formål og avgrensning.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel 2020–2032 for Kristiansund kommune er under utarbeidelse.
Ny kommunedelplan for sentrum er under utarbeidelse, og inkluderer Devoldholmen.
Kommunens deltakelse i arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Nordmøre.
Gjeldende reguleringsplan er R-209, vedtatt 03.12.1996. Denne åpner for trafikkterminalområde med
tillatt bebyggelse på fire etasjer. Planforslaget avviker fra gjeldende plan.

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post:
post@kystverket.no
Internett: https://kystverket.no

Org.Nr.:
Bankgiro:

874783242
7694 05 06766

Nasjonale forventninger til planleggingen
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 14. mai 2019. Når
Kristiansund kommune gjennomgår aktuelle planforslag, er det i en forståelse om at nasjonale
forventninger til planlegging blir fulgt opp. Formålet med dette er å sikre at planene er oppdatert,
relevant og møter fremtidens behov gjennom en felles, nasjonal målsetting.
Det generelle grunnlaget for Kystverkets medvirkning i plansaker finner vi havne- og farvannslovens
§ 1. Formål
Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.
I nasjonale forventninger sies det i forbindelse med bærekraftig areal- og transportutvikling at:
Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det er viktig å
avklare i planer egnet areal til effektive logistikknutepunkt som godsterminaler og havner, gjennom
samarbeid mellom kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken er en del av
disse avklaringene. Virksomhet som skaper tungtransport, har behov for god tilgang til jernbane,
havner og/eller hovedvegnett.
Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt samferdselsnett i
hele landet.
Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs
vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Regjeringen forventer samtidig at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og
arealplanleggingen.

Kystverkets høringsinnspill
Kystverket har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og andre nasjonale og regionale arealpolitiske
føringer, blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som eier og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr
og merke og som statlig fagmyndighet med sektoransvar i sjøarealet, herunder det å legge til rette for
effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvannet/sjøtransport.
Nasjonale bindinger
Reguleringen og gjennomføringsprosessen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (F25.03.2011 nr. 335), fastsatt
ved kgl.res. av 25.mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 § 62.
Vi oppfatter ikke at planforslaget bryter med disse forutsetningene og legger videre til grunn de statlige
retningslinjenes føringer for det som vedkommer bygningers plassering. Vi er særlig opptatt av at
bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har vesentlig betydning for andre
samfunnsmessige formål, som for eksempel drift av havnen og terminalen.
Vi viser også til de statlige retningslinjenes føringer som sier at ved utarbeiding av reguleringsplaner
som innebærer bygging i strandsonen og på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og
landskapstilpasning spesielt vektlegges. Vi legger derfor til grunn at området som fremdeles skal være
byens kollektivknutepunkt og endepunkt for RV70, herunder en operativ havn, blir arealmessig
ivaretatt og prioritert til havnedrift. Det er ikke ønskelig med etableringer innenfor planområdet som
kan bety en konfliktopptrapping og/eller skape negative relasjoner til næringsmessig utvikling av
Devoldholmen som stamnetthavn.
Reguleringen er videre bundet til å følge overordnet planverks bindinger for det som gjelder
hovedformål tilknyttet bruken av landarealet, men også det som vedkommer sjøarealet og tilknytninger
i gjeldende Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre og tilknyttede vedtekter.
Planforslaget legger overordnet plan til grunn for utnyttelsen av sjøarealet. Interkommunal plan for
sjøområdene på Nordmøre, vedtatt i 2018 har bunden arealbruk for reguleringsarealet i sjø, gjennom
båndlegging til gjeldende reguleringsplaner.
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Planbeskrivelse mv
Plan- og bygningslovens § 4-2 stiller krav om at alle planer etter loven skal ha en planbeskrivelse som
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer
som gjelder for området.
Vi har gått gjennom den fremlagte planbeskrivelse av reguleringsforslaget og aktualisert denne til
eiendommene gnr.7, bnr.11, 29 og 50 i tillegg til deler av Fosnagata og hele Astrups gate på
Devoldholmen i Kristiansund kommune. Selve beskrivelsen er en gjennomført og god vurdering av
planområdets grunnlaget for planetableringen, avgrensning og status, beskrivelse av planområdet og
eksisterende forhold, beskrivelse og virkninger av forslaget, herunder konsekvensutredning med
tilhørende ROS-analyse, aktuelle aktører og hvordan planmedvirkningen har vært gjennomført.
Planomtalen svarer ut de forventninger man har til et planinitiativ og gjennomføring.
Generelle konsekvenser
Etablering av tiltak i eller nær sjø kan få betydning for sikkerheten og ferdselen i farvannet. Gjennom
planmedvirkning vil vurderingen av hvorvidt planforslaget kan få konsekvenser hoved- eller biled,
være sentralt for Kystverket.
Vi kan ikke se at tiltaket har noen generelle avvikende eller negative konsekvenser for ledstrukturen
eller bruksområdet bare en mindre lokal virkning i selve havnebassenget.
Havnestruktur og drift
Den nasjonale havnestrukturen legger føringer for statlig engasjement og framtidige statlige
investeringer i det nasjonale godstransportsystemet. Kystverket skal medvirke til at planer legger til
rette for å øke godsandelen som transporteres sjøveien.
Tilretteleggelsen av havneområdet på Devoldholmen er i en viss grad upåvirket av selve
reguleringsplanen, selv om deler av havneanlegget er innenfor planavgrensningen. Planutformingen
legger ikke arealmessige føringer som påvirker det statlige engasjementet om økning av godsandelen
på sjø. Imidlertid kan uspesifiserte bygningsetableringer innenfor boligsegmentet føre til vanskeligere
driftsforhold for en kommersiell havnedrift og skape en støymessig, uforenlig situasjon.
Foreslått bruk av farvannet
Kystverket må så tidlig som mulig i planprosessene bidra til at et planforslag sikrer tilstrekkelig areal
til sikker seiling for sjøtrafikken. Vi ser av planforslaget at det er lagt vekt på å tilrettelegge de
aktualiserte farvannsområdene med hovedkategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag med formålene
Havneområde i sjø og Kai. Innretningen og bruken av farvannet er samstemmende med de faktiske
forholdene og hentyder på en bruk med hurtigbåt for personbefordring og godsoverføring fra
anløpende fartøy.
Foreslått bruk i strandsonen
Hele strandsonen er foreslått regulert til offentlig område med formål til bl.a. veg, torg, kai og kombinert
samferdselsanlegg. Planbestemmelsene sammen med planen, gir forutsetninger for en bruksrelasjon
som er sammenfallende med planinitiativet og forutgående bruksbeskrivelse.
Navigasjonsinnretninger
Det finnes et stort antall navigasjonsinnretninger som fyrlykter, lanterner, overretter, staker og
jernstenger m.v. langs norskekysten. Navigasjonsinnretningene er plassert for å legge til rette for trygg
ferdsel i farvannet, spesielt er lysmerkingen viktig for trygg nattseilas.
Kystverket har innenfor den foreslåtte planavgrensningen, ingen navigasjonsinnretninger som krever
ettersyn eller vedlikehold. I planleggingen må det likevel tas hensyn til det omkringliggende
merkesystemet ved at man er bevisst på plassering av tiltak/ bebyggelse og annen belysning
(lyskilder).
Natur- og miljøvern (naturmangfold)
I en større sammenheng er det avgjørende at man identifiserer og etablerer en samlet oversikt over
naturmangfoldet i planområdet og tilknyttede randsone. Samlet virkning av plantiltakene skal tas
hensyn til.
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I forbindelse med planarbeidet det utarbeidet en fagrapport om naturmangfold. Den omfatter en
beskrivelse og vurdering av naturverdier og naturmangfoldet i området og vurdering av mulig
påvirkning i og rundt Devoldholmen. Vi anser vurderingene på dette området å være tilstrekkelig for
en plangjennomføring.
Risiko og sårbarhet
I planarbeidet må en se om det er behov for vurderinger omkring samfunnssikkerhet og
forurensningsfare knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige
konsekvensene vil være for næringsinteresser, samfunn og natur.
Planforslaget har i egen ROS-vurdering gått gjennom og vurdert aktuelle og reelle risikomoment
knyttet til planforslaget. Vi anser at analysen viser de risiko- og sårbarhetsforholdene som kan få
betydning for arealet som utbyggingsformål og tilpasset plan og utførelse i samsvar med dette.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Konklusjon
Vi viser til kommentarene inntatt i dette dokumentet og ber om at planen kan etterleve de faglige
innspillene.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Børre Tennfjord
sjefingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat - Midt-Norge
Statens Vegvesen Transport Midt
Fiskeridirektoratet Region Midt

Postboks 2520
Postboks 2500
Postboks 5091, Majorstuen
Postboks 8142 Dep.
Postboks 185 Sentrum

6404
6404
0301
0033
5804

MOLDE
MOLDE
OSLO
OSLO
BERGEN

Side 4

From:
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To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Jürg Berger <jb@luks.no>
torsdag 25. mars 2021 17:33
Postmottak Kristiansund kommune
Sven Bugge
Høringssvar
LUKS dok. nr. 5656 Høringssvar Kristiansund R-288 detaljregulering med
konsekvensutredning for Devoldholmen..doc; LUKS dok. nr. 5259
Høringssvar Kristiansund. Devoldholmen.doc

Kommentar fra LUKS til:
R-288 detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen.

Med vennlig hilsen
Jürg Berger

Fagsjef logistikk
Post/Besøksadresse:
Prinsensgate 1
0152 Oslo
M: 91776743
E: jb@luks.no
W: www.luks.no

LUKS dok. nr. 5656
Dato 2021.03.25
Rev. 0

Kristiansund kommune
Pb. 178
6501 Kristiansund

Saksnummer: Plan-19/00047-29

Kommentar fra LUKS til:
R-288 detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen.
LUKS ser av saksfremleggets siste avsnitt side 15 samt første avsnitt side 16 at Rådmannen
støtter LUKS sitt innspill til felles varemottak. LUKS dok. nr. 5259.
Vedlegges.
LUKS mener denne løsningen gir området gode muligheter til å være tidlig ute med
målrettede løsninger for interntransport som passer inn i fremtidens muligheter.
Ved behov for innspill til slike løsninger vil selvfølgelig LUKS vil være behjelpelige.
Med vennlig hilsen
Jürg Berger

Fagsjef logistikk
Post/Besøksadresse:
Prinsensgate 1c.
0152 Oslo
M: 91776743

jb@luks.no

LUKS
Postboks 493 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Prinsensgate 1
0152 Oslo

Telefon: 22429590
Telefaks: 22429591
Epost:
luks@luks.no

Bank:
Regnr.

92351342244
NO 975 367 622 mva

LUKS dok. nr. 5259
Dato. 2019-07-02
Rev. 0

Pir II AS
Innherredsveien 7
7014 Trondheim

Dato 2019-07-02

Kommentar fra LUKS til:
Reguleringsplan for Devoldholmen, gnr 7, 29 og deler av 7, 11, 11, 1 m.fl.
All varetransport er en del av en transport, derfor kan ingen varemottak etableres for kjøretøy
mindre enn beskrevet i dette dokumentet.
Varemottak etc., må etableres slik at kjøretøyene kan kjøre til alle varemottak etc.,
Det må også sees på muligheten for etablering av felles varemottak for Campus Kristiansund
med egen interntransport, dette vil gi vesentlig mindre kjøring på området.
Dette kan også være et alternativ til øvrige virksomheter, men vil naturligvis være en
vurdering av hvilke type næringer som blir etablert. Videre må også sjåførenes arbeidsmiljø
ivaretas.
Regelverket sier:
Det skal legges til rette for den typen kjøretøy som bransjen benytter, dette må hensyntas.
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport kan lastes
ned fra LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt.
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil, for singel bil som
bransjen benytters lengde 12 m, for semitrailer 17,5m, bil og henger 19,5m modulvogntog
25,25m Krav som ligger i TEK 17 for varemottak skal ivaretas på lik linje med kravene til
universell utforming
IK-Mat forskriften må følges hva gjelder ubrutt kjølekjede.
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m, denne
transportveien må være fri for snø og is.
I bransjens egen standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden
inneholder offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer.
BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider.
Det må også støy sikres mot boliger.
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17.
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med:
Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 702
§§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler
§§ 2-18, Ferdsel og adkomst
§§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier
§§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser
§§ 1 i Byggherreforskriften
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0105 Oslo
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0152 Oslo

Telefon: 22429590
Telefaks: 22429591
Epost:
luks@luks.no

Bank:
Regnr.

92351342244
NO 975 367 622 mva

LUKS dok. nr. 5259
Dato. 2019-07-02
Rev. 0

Med vennlig hilsen
Jürg Berger

Fagsjef logistikk
Post/Besøksadresse:
Prinsensgate 1c.
0152 Oslo
M: 91776743
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Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2021/56103
27.04.2021
985 399 077

UTTALELSE TIL R-288 DETALJREGULERINGSPLAN MED
KONSEKVENSUTREDNING FOR DEVOLDHOLMEN – KRISTIANSUND
KOMMUNE
Mattilsynet har mottatt detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Devoldholmen datert
15. mars 2021 med deres ref: PLAN – 19/00047
Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av senter for undervisning, forskning,
innovasjon og næringsutvikling, og for å transformere Devoldholmen til en levende bydel, med nytt
torg, forsterket kollektivknutepunkt og oppgraderte løsninger for gående og syklende.
Når det gjelder private- og kommunale planer, skal Mattilsynet følge opp det som
gjelder drikkevann. Foruten Drikkevannsforskriften, vil også Plan- og bygningsloven,
vannforskriften (om vannområder) og Nasjonale mål for vann og helse, være førende i
planarbeidet.
Drikkevannsforskrifta § 26 omhandler kommunens plikter til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet,
og å ha oversikt over vannforsyningssystem.
Det er viktig at beboerne i kommunen er sikret nok og trygt vann under - og etter anleggsperioden.
Utbygger er pliktig til å levere drikkevann av godkjent kvalitet, og det er viktig å kunne levere nok
vann.
Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for eksisterende
drikkevannsforsyning må undersøkes.

Med hilsen

Oddbjørn Heggem

Mattilsynet
Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Saksbehandler: Oddbjørn Heggem
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Postmottak Kristiansund kommune
torsdag 29. april 2021 12:14
Plan- og Byggesak
VS: Marinarkeologisk uttalelse - R-288 Detaljregulering med
konsekvensutredning for Devoldholmen, Kristiansund kommune
Marinarkeologisk uttalelse - R-288 Detaljregulering med
konsekvensutredning for Devoldholmen, Kristiansund
kommune.DOCX

Fra: Staale Normann <staale.normann@vm.ntnu.no>
Sendt: torsdag 29. april 2021 11:56
Til: Postmottak Kristiansund kommune <Postmottak@kristiansund.kommune.no>
Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune <post@mrfylke.no>
Emne: Marinarkeologisk uttalelse - R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for
Devoldholmen, Kristiansund kommune

Vedlagt følger NTNU Vitenskapsmuseets uttalelse i denne saken.
For videre oppfølging og korrespondanse benyttes postmottak@ntnu.no
Med hilsen
Staale Normann
Arkeolog
NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie
Tlf.: 73 59 22 53
Mob.: 924 39 284
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NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vår dato

Vår referanse

29.04.2021

2019/34414

Deres dato

Deres referanse

15.03.2021

PLAN-19/00047-29

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND

Marinarkeologisk uttalelse - R-288 Detaljregulering med
konsekvensutredning for Devoldholmen, Kristiansund kommune
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 15.03.2021 ovennevnte sak til uttalelse vedrørende eventuell
konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med bakgrunn i Lov om kulturminner av
9. juni 1978 nr. 50.
NTNU Vitenskapsmuseet viser til vår uttalelse av 07.04.2020 i forbindelse med gjennomført
marinarkeologisk befaring, samt kapittel 3.4 i planbeskrivelsen og § 4.5 i planbestemmelsene. NTNU
Vitenskapsmuseet har ingen anmerkninger til detaljreguleringsplanen, slik den foreligger.

Med hilsen
Staale Normann
Saksbehandler

Kopi: Møre og romsdal Fylkeskommune

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ntnu.no

Besøksadresse
Erlings Skakkes gate 47 B

http://www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 21 45

Saksbehandler
Staale Normann
Tlf: +47 73 59 22 53

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND N

Vår dato: 19.04.2021
Vår ref.: 201906895-7
Arkiv: 323
Dykkar dato: 15.03.2021
Dykkar ref.: PLAN-19/00047-29

Sakshandsamar:
Ole-Jakob Sande
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NVE sin uttale til offentleg ettersyn av detaljregulering for
Devoldholmen i Kristiansund kommune
Vi viser til brev datert 15.03.2021. Saka gjeld offentleg ettersyn av detaljregulering med
konsekvensutgreiing for Devoldholmen i Kristiansund kommune. Føremålet med planframlegget er å
legge til rette for utvikling av senter for undervisning, forsking, innovasjon og næringsutvikling. I tillegg
legge til rette for å transformere Devoldholmen til ein levande ny bydel med nytt torg, forsterka
kollektivknutepunkt og oppgraderte løysingar for gåande og syklande.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum-,
erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og
framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe kommunane med å forebygge skader frå
overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing
om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og
bygningslova (pbl).

NVE ga generelt innspel til varsel om planstart 12.07.2019. Kristiansund kommune har i e-post
26.03.2021 bede om at NVE vurderer planframlegget.

NVE sine merknader til planframlegget
Grunnforhold
Planområdet ligg i aktsemdsområde for marin leire og planframlegget opnar for ny utviding i sjø og ny
bygningsmasse på tidlegare utfylt areal. Multiconsult AS har i to rapportar gjort greie for
grunnundersøkingar som er gjennomført, og skissert geotekniske løysingar for planlagd utbygging.
Det er gjennomført grunnundersøkingar som stadfestar lommer med blaute leirmassar i planområdet, jf.
rapport datert 09.12.2019. I rapporten Geoteknisk skisseprosjekt datert 17.09.2020 vurderer Multiconsult
at det ikkje er fare for skred av kvikkleire i planområdet, men stadfestar utfordrande grunnforhold som
krev særskilt oppfølging i prosjekteringsfasen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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NVE les rapportane slik at tilstrekkeleg områdestabilitet er avklara i samsvar med prosedyre i NVE
rettleiar 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Det er trong for omfattande geotekniske vurderingar i
prosjekterings- og gjennomføringsfasen av planlagde tiltak. I framlegg til føresegner § 4.6 er det sett
rekkefølge krav til dokumentasjon av gjennomførte undersøkingar og prosjektering, samt avklaring av
behov for supplerande undersøkingar og oppfølging i byggefasen.
Krav til lokal stabilitet i byggegropa kan avklarast i byggesaka etter krav om dokumentasjon og
vurderingar som er fastsett i framlegg til føresegner. NVE meiner at Multiconsult bør dokumentere
vurderingane som er gjort i høve til fare for områdeskred etter prosedyre i NVE sin rettleiar, jf. kap. 3.2 i
rapport 10213147-RIG-RAP-002 datert 17.09.2020. Det står berre at vurderingane er gjort utan meir
dokumentasjon. NVE er elles nøgd med at det er sett krav i føresegnene om oppfølging av geoteknikken
i byggesaka.
Overvatn
I planomtalen kap. 6.7 står det at overvatn frå høgareliggande område vil drenere mot planområdet i
periodar med snøsmelting og nedbør. Vidare vil gater og torg opparbeidast med fall eller helling som
fører vatnet bort frå bygg og til sjøen. Det ser ut til at det er gjort ei enkel kartlegging av
avrenningslinjer i og ved planområdet som må følgjast opp i detaljprosjektering for å unngå skader på
bygg. På generelt grunnlag rår NVE til at framtidige flaumvegar for trygg avleiing av overvatn bør
visast i plankartet og sikrast tilstrekkeleg kapasitet med krav i føresegnene.

Havnivå/stormflo
I oversendinga frå kommunen er det bede om at sektormynde vurderer planen med omsyn til framtidig
havnivåstigning, stormflo og verknad av bølgjer. NVE sitt sektoransvar er avgrensa til flaum i vassdrag,
og vi viser til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin uttale knytt til desse problemstillingane.

Med helsing

Ann-Kristin Larsen
seksjonssjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:
Møre og Romsdal fylkeskommune
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
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KRISTIANSUND OG NORDMØRE
HAVN IKS

Saksbehandler: Geir Kjønnøy/Knut Mostad
Dato: 26.04.21
Dok.nr:
Jnr:

Kristiansund kommune
Plan og Byggesak,
Postboks 178
6501 Kristiansund
Deres ref: PLAN-19/00047

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS- R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for
Devoldholmen - høringssvar
Vi viser til utsendt forslag til detaljregulering for Devoldholmen med høringsfrist innen
30.04.21.
Innledningsvis, tillater vi oss å understreke at KNH hele tiden har vært positiv til etableringen av
Campus Kristiansund. Selskapet har strukket seg svært langt for å legge minst mulig hindringer i
veien for prosjektet og imøtekomme endringsforslag underveis. Vi har sendt flere forslag til
underliggende løsninger, men ikke fått svar på disse. Noe av problemene som har oppstått
skyldes også at salget av eiendommen til Devoldholmen Utvikling AS er priset lavt. Dette
sakskomplekset er komplisert og har lange historiske linjer. Det synes derfor nødvendig å trekke
opp noen juridiske og historiske linjer for grunnlaget for rettigheter og plikter på
Devoldholmen:
Havne- og farvannsloven og rettigheter på Devoldholmen
Havne- og farvannsloven legger strenge føringer for at verdier skapt av havnevirksomhet skal
forbli havnekapital. Det er først i den nye loven det er åpnet for utbytte, gitt at noen
forutsetninger er tilfredsstilt. Eiertransaksjonene i dette tilfellet er basert på gamle
transaksjoner basert på tidligere strengere lovverk. Dette medfører at kommunene ikke, uten
videre fritt kan overføre midler mellom et havneselskap, den gamle havnekassen og
kommunens generelle regnskap. Havneverdier skal forvaltes av kommunal havnekasse eller
KNH IKS til havneformål. Dette er en lovbundet plikt. Hovedeiendommen for Devoldholmen i
KNHs eie er B/b nr. 7/11. Tomten til veg og parkeringsplass ble skilt ut i 1998 til g/b nr. 7/50.
G/b nr. 7/11 ble da delt i flere parseller.
De fire første dokumentene her dokumenterer at havneselskapet/havnekassen har overført
eiendom tilknyttet riksveg og parkering til vegvesenet, som seinere er ført tilbake til kommunen
(Den eiendommen (deler av g/b nr.7/11, som ble skilt ut til g/b nr. 7/50) som nå er ført tilbake
til kommunen fra vegvesenet skal derfor overføres tilbake til KNH IKS eller havnekassen. Drift av
kontorbygget og inntekter herfra er å anse som en del av havnevirksomheten/havnekapitalen
der disponering av eiendommen skal tilbake til formålet «havnevirksomhet». Dette var derfor
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også intensjonen da 7/50 ble skilt ut og overført til Statens Vegvesen i 2011 (altså at grunnen
tilhørte «havna» og skulle tilbakeføres til «havna» når ferja ble nedlagt, se vedlegg
Avklaringsmøte 7/6-2011). Kristiansund kommune var aktiv deltager i denne prosessen. Dette
underbygges også av Kystverkets anførsler iforb. med bruk av parkeringen til ferje/parkering i
1998. Uansett har KNH IKS, gjennom sin disposisjonsavtale til området, rett til å bruke
parkeringsplassen på G/Bnr. 7/50 uansett om skjøtet p.t. er utstedt på kommunen, som
hjemmelshaver eller ikke. Dette (bruk av disposisjonsretten til parkeringsområdet, som
forutsetning for å ha parkeringsplasser til leietakere i nybygget) ble også godtatt av kommunen,
som planmyndighet da dagens kontorbygg regulert og bygget i 2009-2010.
De dokumentene som underbygger dette heter:
1. Avtale havnevesen, kommunen og Statens vegvesen 19.6.98.
2. Kristiansund kommune, havnevesen og Statens vegvesen 12.6.98.
3. Kristiansund kommune utskrift fra møtebok for Kristiansund havnevesen 23.7.98.
4. Kristiansund kommune og KNH disposisjonsavtale.
Dette er også begrunnet i de generelle regler om dette i havne og farvannsloven og at hele
eiendommen opprinnelig var kjøpt og betalt av havnemidler, ikke rene kommunale midler. De
ni siste dokumentene vedr. Holmkaia dokumenterer at Holmkaia, og det som etter utfyllingene
etter krigen ble hele Devoldholmen, var en del av havnekapitalen. Denne utfyllingen og bygging
av kaiene på Devoldholmen ble sågar behandlet og godkjent utviklet av statlige midler til
havneformål fra Statens Havnevesen i flere trinn fra 1940 til ca. 1994. Ut av dette ble g/b nr.
7/11 (og 7/50) utskilt, som egen eiendom. Vi har derfor i alle tilfelle disposisjonsrett til dette
parkeringsarealet til parkeringsformål for vår havnevirksomhet. Denne disposisjonsretten følger
altså av lovgitt rett og gir en «privatrettslig rettighet» som gir gjennomskjæring på andre
grunnbokførte rettigheter, selv om den ikke skulle være tinglyst som negativ servitutt. Det er
trist om disse rettigheter og plikter må vurderes i rettslig konflikt.
Den andre delen av G/b. nr. 7/11 omfatter fronten av Nordmørskaia (inkl. arealet som er
«torg»). Denne berøres også av reguleringsplanen både ift «torget» med en deling av
kaifronten på Nordmørskaia og riving av lagerbygget i lagerbrakken på Nordmørskaia, der
Sundbåten nå ligger fortøyd utenom rutefart.
Mulige løsning ift. planprosessen og forretningsmessige forutsetninger for dette
Denne saken summeres opp til følgende:
1. Vi har en privatrettslig rett til parkeringsplasser på G/b nr. 7/50.
2. Vi eier G. b.nr 7/11 og det kan ikke gjøres endringer på Nordmørskaia uten vårt
samtykke.
3. Vi forventer kompensasjon for bortfall av parkering på 7/50. Våre leietagere har
kontraktsfestet rett til å benytte våre parkeringsplasser. Et økonomisk tap her pga krav
om kompensasjon fra våre leietagere for bortfall av parkeringsplasser vil måtte bli
overført på andre.
4. Vi mener vi har krav på å få 7/50 i helhet tilbakeført til Havnekassen eller KNH IKS, som
havnevesen. Dersom andre skal disponere dette området må våre parkeringsplasser
erstattes. Inntil et nytt terminalbygg står klart, ønsker vi å få overført dette arealet
tinglyst som vår eiendom. Vi kan forplikte oss til å føre eiendommen tilbake til den
kommunale havnekassen (eller andre) når nytt terminalbygg står klart.
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5. Området skal brukes til mange trafikale formål fra hurtigbåtterminalen, fra våre
kontorlokaler i Astrups gate 9, ut og inn av kaiene på Devoldholmen11., 12 og 13 og
til/fra de nye byggene på Campus (gående og reisende med bil/buss). Det er viktig, for
samlet god samfunnsnytte og trafikkavvikling i bydelen, at kollektivterminalen bygges
samtidig som byggetrinn 1 på hovedbygget. Vi mener derfor at det bør være et
rekkefølgekrav at parkeringshuset står ferdig før brukstillatelse til hovedbygget på
campus gis og at plan- og bygningsloven gir hjemmel til dette. Det kan se ut som om
Statens vegvesen deler denne vurderingen.
6. Hva er status på «Torget» (o_ST/rosa)? Vil det legges rekkefølgekrav til bygging av dette
og hvem skal betale for opparbeidelsen av dette anlegget på vår eiendom?
7. Alternativ plassering for rimelige opparbeidede parkeringsplasser for oss, på bakkeplan,
er på Nordmørskaia mot kaiplassen til Sundbåten (i plankartet merket #3). Dette kan for
oss vanskeliggjøre med reguleringsplanens byggegrenser og formål mot blå sone
o_VHS2/#2. Vi har p.t. ikke bestemt oss for om vi vil be om at dette området tas ut av
reguleringsplanen for å være disponibelt for parkeringsareal.
Vi mente tidligere at disse eiendomsforholdene her er noe kompliserte, men kan løses delvis
med en god reguleringsplan og delvis med forretningsmessige avtaler
(Utbyggingsavtale/anleggsbidragsavtale). Vår bekymring er nå at reguleringsplanen vil gi retter
til å bygge til nye formål, men på bekostning av våre nåværende formål. Vi har ikke lyktes med
å få kommunens ledelse i tale for å avklare de forretningsmessige temaer rundet dette
komplekset. Det hjelper ikke å regulere inn et areal for kollektivterminal/lager og parkeringshus
om ingen tar ansvar for å bygge det. Når de gamle formålene må vike er det vanlig kutyme at
man får regulert inn eller avtalt kompenserende tiltak. Vi kan ikke se at tiltakshaver,
fylkeskommunen (ansvarlig for kollektivtransport) eller Kristiansund kommune ser disse
poengene ut ifra våre interesser etablert over lang tid. Vi er ikke opptatt av hvilken av disse
fremgangsmåtene som benyttes, men inntil en avtale med tiltakshaver som dekker våre tap
foreligger, ber vi om at våre behov trekkes inn som rekkefølgekrav til reguleringsplanen. I
motsatt fall kan planen skape flere problemer enn løsninger. Alle våre interesser i dette
prosjektet er ivaretatt om det bygges et parkeringshus/lager, som skissert i vedlagte
takstdokument, der andre bekoster dette ut over vårt mulige tingsinnskudd med tomt til en
verdi på omtrent kr 30 mill (se vedlegg 20210105155047604.pdf og 29291939100336974.pdf).
Om andre ikke bygger dette er vi villig til å ta vår del av dette ansvaret i et samarbeidsprosjekt.
Vi har skissert løsning for dette i en intensjonsavtale/opsjonsavtale sendt Kristiansund
kommune 16. april 2021.
Selskapets styre og råd har samtidig vært tidlig ute med å kommunisere og legge føringer for
behovet for rettmessig kompensasjon i forbindelse med mulig avståelse av arealer og
havnefasiliteter for også å ivareta havneselskapets interesser fra juni 2020 til nå.
I prosessen som har vart over flere år, har styre og administrasjon forsøkt å komme med
konstruktive forslag på løsninger som kan komme alle parter til gode og fremme samarbeidet
blant de involverte partene. Forslag om kombinasjonsbygg for parkering/trafikkterminal og
havnelager er et slikt forslag.
Etter å ha lest forslaget til reguleringsplan, så må vi erkjenne at vi er oppriktig skuffet over at
planen ikke tar hensyn til havneselskapets interesser.
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Underveis har vi ved flere anledninger påpekt at vi ønsker rekkefølgebestemmelser, som
regulerer krav til ferdigstillelse av kombinasjonsbygget.
KNH la inn eget areal på havneterminalen for oppføring av dette kombinasjonsbygget, samtidig
som vi aksepterte at området ble inntatt i reguleringsplanen for Campus. For å holde god
framdrift i Campus prosjektet behandlet havnerådet avståelse av disposisjonsrett over eiendom
til parkering og kollektivterminal til bruk for utvikling av Campus Kristiansund den 19. juni 2020.
Senere har vi taksert den regulerte eiendommen til bruk som kollektivterminal, parkeringshus
og lager til en verdi på omtrent 30 millioner. Vedtaket om reguleringsendring av
havneterminalen i havnerådet er selvfølgelig tuftet på en forståelse av at interessenter i
Campus skal forestå/delta i en snarlig oppføring av et slikt kombinasjonsbygg. Forslaget til
reguleringsplan gir ingen løfter eller andre signaler om snarlig avklaring.
Slik det nå går fram av forslag til reguleringsplan konstaterer vi følgende:
-

Det er ikke inntatt rekkefølgekrav til ferdigstillelse av kollektivterminal.
Det er ingen som har interesse eller plikt til å delta i utbygging av kombinasjonsbygget.

KNH har nå følgende uavklarte saker i forbindelse med Campus som på meget kort sikt kan true
rammevilkårene for drift av havnen:
1. Havna mister kaianlegg og bakareal på Nordmørskaia – kompensasjon er ennå uavklart.
2. Havna mister havnelager på Nordmørkaia – kompensasjon uavklart.
3. Havna står i fare for å miste parkeringsareal på 7/50 da dette må benyttes til midlertidig
kollektivterminal.
4. Deler av havneterminalen har blitt omregulert på feilaktig grunnlag.

Vi ber om at planen blir korrigert slik at KNHs forslag og krav over lang tid blir imøtekommet.
Dette gjelder spesielt kravet om rekkefølgebestemmelser.
Vi ser fram til godt samarbeid om dette og gjentar at vi ser på Campus-prosjektet som et
positivt og viktig prosjekt for Nordmøres framtid. Håper disse opplysningene var oppklarende.

Med vennlig hilsen
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Knut Mostad
Havnefogd
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Kristiansund kommune - Reguleringsplaner - Varsel om offentlig
ettersyn - R-288 - Detaljreguleringsplan for Devoldholmen - Uttalelse fra
Avinor
Vi viser til kommunens brev av 15.03.2021 vedrørende høring og offentlig ettersyn av R-288
Detaljreguleringsplan for Devoldholmen.
Avinor kan ikke se å ha blitt varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet.
1. Innledning
Luftfartstilsynet har den 18.05.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Kristiansund lufthavn
Kvernberget. Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 19.02.2019 sertifiseringsbasisen
(CB) for lufthavnen til CS-ADR-DSN utgave 4.
Planområdet ligger ca. 3680 – 3930 meter vest-nordvest for landingsterskel til bane 07 (fra vest)
ved Kristiansund lufthavn.
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Kristiansund lufthavn
Planområdet ligger innenfor horisontalflaten, som er en hinderflate (høyderestriksjonsflate) i
restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480, om
hinderflater og begrensing av hinder, gjeldende fra 08.12.2017.
Horisontalflaten ligger på kote 107,5 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen.
Ut fra mottatt plankart og planbeskrivelse vil høyeste bygg innenfor planområdet ha en
maksimalhøyde på kote 42,5 moh pluss eventuelle mindre tekniske installasjoner over tak.
Det medfører at planlagt bebyggelse og bruk av kraner til oppføring av den, ikke vil komme i
konflikt med horisontalflaten (hinderflate). Det legges til grunn at byggekraner opererer maksimalt
20 meter over takene på ny bebyggelse.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
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3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.
Den sørligste delen av planområdet faller innenfor BRA-krav gitt av navigasjonsinstallasjonen
LOC07 med 97 moh. En siktanalyse fra LOC07 til planområdet viser at Kvernberget hindrer fri sikt
før en kommer opp til ca. 280 moh over planområdet. Det gir et BRA-krav på 280 moh, som
medfører at den planlagte bebyggelsen og bruk av byggekraner ikke vil bli berørt av BRA-krav.
4. Flystøysoner
Gjeldende flystøysonekart for Kristiansund lufthavn er for perioden 2018 – 2029, utarbeidet av
SINTEF, rapport 2019:01332 datert 10.12.2019, i medhold av retningslinje T-1442 om behandling
av støy i arealplanlegging.
Til orientering er planområdet ikke berørt av flystøysoner.
Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Statsforvalteren i Møre og Romsdal
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Til
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Plan og byggesak
Ad PLAN 19/00047
Vedlagt er høringsuttalelse til R-288 Detaljregulering Devoldholmen
fra Bryggekomiteen
På vegne av
Bryggekomiteen
Ragnhild Helseth

Høringsuttalelse Devoldholmen 30.04.21
Til
Kristiansund kommune
Plan og byggesak

Ad. R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen.
PLAN 19/00047
Høringsuttalelse fra Bryggekomitéen
Bryggekomitéen vil med dette få komme med en høringsuttalelse til planene for utbygging
på Devoldholmen. Aller først, utbygging med den transformasjon av formål som nå skjer, det
er Bryggekomitéen positive til. Vår motivasjon for å uttale oss er hensynet til Vågen som
kulturminnevernområde som ligger tett opp til Devoldholmen.
Det viktige er at ny bebyggelse løfter området, og samtidig tydeliggjør omgivelsene ved at
arkitektur kommuniserer positivt med miljøene rundt, som Gjenreisningsarkitekturen langs
Vågekaia, og Kulturminnevernområdet i Vågen. Bryggene er av stor betydning for identitet,
historiefortelling og eksteriør i bybildet for framtidens Kristiansund.
Bryggekomitéen vil påpeke følgende punkter :
• vi savner illustrasjon sett fra ØverVågen og Mellomverftet
• vi mener at ny bebyggelse har fire framsider, ingen baksider
• hensynet til eksisterende historisk bebyggelse svært viktig
• kvalitativt visuelt inntrykk av Vågen må ikke forstyrres
• arkitektonisk uttrykk slik det foreligger er for kompakt

Vårt anliggende her er kulturminnevernhensyn. Vi registrerer at det i Illustrasjonsvedlegg
vises nær- og fjernvirkning og volumskisser av planlagt bebyggelse. Der er det illustrert godt
hvordan ny bebyggelse vil ta seg ut sett fra Piren, Vågeveien, havna og Milnbergan. Det vi
savner er illustrasjon sett fra ØverVågen og fra Mellomverftet.
Devoldholmen ligger rett ved innløpet til Vågen. Arkitektonisk uttrykk i volum og
materialvalg vil være av betydning for vårt visuelle inntrykk av Vågen. Særlig er vi opptatt av
hvordan skala på ny bebyggelse påvirker visuelt inntrykk av eksisterende historisk
bebyggelse. Dette ønsker vi tydeligere vist.
Vi ønsker å få et bilde av hvordan det visuelle inntrykket av havna blir sett fra Mellomverftet
o g ØverVågen. Et bygg har fire sider og slik bebyggelsen ligger på Devoldholmen må den ha
fire framsider og ingen baksider.
Et spørsmål vi stiller oss er om ny bebyggelse slik den er planlagt er for kompakt, at lite lys
slippes mellom byggene, og på den måten gir et preg av stengsel som fjernvirkning. Rett nok
er det illustrert med fargevalg som gir liv og gjenkjenning til Kristiansund som den polykrome
by. Det er fint. Men kunne lameller med gjennomgående glassfasade gitt mere luft og lys?
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Vågen er tatt inn i Kulturminneplana for Kristiansund, foreløpig behandlet i Hovedutvalg
Skole, barnehage, kultur 13.04.21, og skal opp i bystyret i Kristiansund før sommeren.
Bryggekomitéen gitt følgende innspill som er tatt inn i Kulturminneplana:
-Vågen med bygninger, brygger og industrihistorie må tas vare på som kulturminne
som del av et historisk bymiljø. De enkelte bryggene tas vare på etter en strategi hvor
alt av eksteriør bevares, og der interiør bevares der det er hensiktsmessig og vektet
etter følgende kriterier: Streng bevaring og beholde formål, bevaring og endret
formål, bevaring fasade og endret formål, rive/bygge nytt i stil som kommuniserer
med miljø og arkitektur.

Om Bryggekomitéen
Komiteen ble nedsatt av Bystyret i november 2018 og har følgende medlemmer:
Ragnhild Helseth, leder (V), Jorunn Kvernen (Sp), Øyvind Lyngås (Sp),
Knut Garshol (H), Steinar Betten (AP), Tor Larsen (SV).
Mandatet kan kort refereres til å omhandle oppdatering av eksisterende Bryggeplan for
Kristiansund kommune. Dette er et omfattende arbeid som vi vil komme tilbake til som egen
sak. Samtidig finner vi det riktig innenfor vårt mandat å avgi høringsuttalelser til
utbyggingssaker i Kristiansund kommune som vi mener kan påvirke bryggene sin betydning
som kulturminne.

På vegne av
Bryggekomitéen
Ragnhild Helseth
leder
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Uttalelse til planforslag R-288 Devoldholmen – SPAR Fosnagata
Undertegnede viser til mail datert 13.09.2021. Saken gjelder omregulering av Devoldholmen i
Kristiansund, som skal tilrettelegges for utbygging av nye Campus Kristiansund, og denne planens
innvirkning på parkeringssituasjonen ved Spar Fosnagata/Fosnagata 11.
KORT OPPSUMMERING
-

I planforslaget (permanent) fjernes 14 parkeringsplasser (alle) foran Fosnagata 11.

-

Forslaget er svært inngripende for næringsaktører i området og særlig Spar Fosnagata

-

Dagens parkering har mye utskiftning gjennom dagen og gir gode parkeringsmuligheter for
personer som skal ha korte besøk i nærområdet. Dette behovet vil øke med Campus og da bør
det tilrettelegges for gode parkeringsløsninger

-

Utover opprydding i selve krysset Fosnagata - Astrups gate (ønske fra Vegvesenet), er det
vanskelig å se behovet for å fjerne flere parkeringsplasser enn nødvendig.

-

Det er mer enn nok areal mellom Fosnagata 11 og planlagt vei, til at det kan tilrettelegges både
for fortau, sykkelsti og parkering. Det er «trangere» utenfor Fosnagata 13, men der er
parkering beholdt. Det er ingen grunn til at trafikksituasjonen skal være annerledes nord for
krysset Fosnagata – Astrups gate enn sør.

-

Det synes som om forslagsstiller (Devoldholmen Utvikling AS) utelukkende har hensyntatt
Campusområdet ved utarbeidelse av planforslaget. Utredning av gode løsninger for øvrige
områder som ikke vedrører Campus direkte – som Fosnagata 11 – virker ikke å være vektlagt i
like stor grad gjennom planprosessen.

-

Det er et sterkt ønske om å få på plass Campus så raskt som mulig, men det kan ikke gå på
bekostning av andre næringsaktører i området.

OM PLANFORSLAGET
De nye planene for området viser at dagens kollektivterminal skal flyttes lengre øst på Devoldholmen.
Denne flyttingen medfører at trafikkbildet i området vil endres, deriblant vil krysset mellom Fosnagata
og Astrups gate (i det videre benevnt ”krysset”) få økt trafikk.
Planforslag for ny detaljregulering Devoldholmen ble sendt på offentlig høring i mars 2021. Vedlagt
planen fulgte illustrasjonsplan for Campus Kristiansund datert 15.02.21, som viser hvordan man på
dette tidspunktet så for seg at trafikksikringstiltak langs Fosnagata skulle gjennomføres. Denne planen
viser at dagens skråparkering langs Spar-butikken var planlagt erstattet av langsgående kantparkering,
med sykkelfelt mellom kjørevei (Rv70) og parkeringsplasser. Denne løsningen innebærer at antallet
parkeringsplasser ved Spar-butikken reduseres fra 14 til 8 stk.
Denne reduksjonen i antall parkeringsplasser er i seg selv uheldig for næringsaktørene i området,
deriblant Spar Fosnagata. Dette underbygges av rådmannens saksfremlegg til planens 1. gangs
behandling, side 15, avsnitt nr. 8:
”I vegplan er det vist hvordan skråparkering i Fosnagata kan erstattes av kantparkering. Det
gir noen færre plasser langs gata enn i dag (foran Spar-butikken). Rådmannen mener dette
kan ha negative følger for butikken, men at dette avbøtes ved planlagte erstatningsplasser
for parkering andre steder i planområdet. Kryssene ved Astrups gate og Hollendergata
strammes opp og flere avkjørsler langs Fosnagata mot øst fjernes.”
Retningslinje til bestemmelse om flytting av kollektivknutepunkt og utbedring av kryss
ref. § 10.2.2:

Undertegnede kan ikke ut fra en gjennomgang av plandokumentene
finne videre informasjon om hvor
- Før det innenfor BS1 eller BS3 gis igangsettingstillatelse til tiltak som hindrer bruken av eksisterende
kollektivterminal, skal midlertidig eller permanent ny terminal være etablert.
de planlagte erstatningsplassene er lokalisert.
Illustrasjonen viser hvordan planlagt bebyggelse griper inn i eksisterende
terminal (gult felt) slik at bussene vil trenge en ny plassering innenfor
planområdet. Med blå strek er det vist en mulig midlertid plassering. Med brun
strek er det vist et utkast til permanent terminalløsning. Illustrasjonen er ikke
bindende for den fremtidige utformingen av terminalen.

INNSIGELSE FRA VEGVESEN
-

Nødvendig utvidelse av fortauene (og motsvarende reduksjon av kjøreareal og
parkeringsareal) er vist med rød strek.

Ved offentlig høring fremmet Statens vegvesen
innsigelse (30/4/21) til planforslaget med
grunnlag i at planforslaget ikke sikrer nødvendige
tiltak eller rekkefølgekrav til veisystemet. Det ble
videre presisert i e-post fra vegvesenet datert
01.09.21 at krysset ikke er godt utformet. Her
viser Vegvesenet særlig til at løsningen med å
opprettholde eksisterende kantparkering foran
butikken bidrar til at krysset er utflytende med
mange konfliktpunkter.
Med grunnlag i dialog mellom forslagsstiller
(Devoldholmen Utvikling AS), kommunen og
Vegvesenet, ble planens bestemmelser revidert.
Vedlagt reviderte bestemmelser følger nå en
illustrasjon (juridisk bindende) som viser konkret
kryssutforming/tiltak som skal gjennomføres før
utbygging av Campus Kristiansund kan
igangsettes. Denne illustrasjonen er gjengitt i
figur til høyre.

Utbedring av krysset Fosnagata/ Astrups gate, skal være gjennomført til samme tid.
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Figur 1: Juridisk bindende illustrasjonsplan som viser
utbedring av krysset (rødt område).

Av planbestemmelsene fremgår følgende: ”Nødvendig utvidelse av fortauene (og motsvarende
reduksjon av kjøreareal og parkeringsareal) er vist med rød strek.”
I tillegg er det laget et forslag til permanent løsning hvor alle parkeringsplassene er fjernet, se figur 2
på neste side.
Revidert planforslag er nå oversendt Vegvesenet og eier av Spar-butikken for gjennomsyn, med frist
for uttale satt til 17.09.21.

VÅR VURDERING
Av den juridisk bindende illustrasjonen fremgår det at antallet parkeringsplasser ved Spar-butikken nå
har blitt ytterligere redusert, fra 8 til 4 parkeringsplasser. Skillet mellom området hvor det tillates
parkeringsplasser og kryssområdet er lagt sør for treet på østsiden av butikken.
Av planens rekkefølgebestemmelse § 10.2.2 fremgår det at utbedring av krysset skal være gjennomført
i samsvar med illustrasjonen før utbygging av Campus Kristiansund kan igangsettes. Illustrasjonen viser
kantlinje for nytt fortau med rød strek, og undertegnede tolker bestemmelsen dit hen at den røde
streken da i praksis vil være en formålsgrense som skiller vei- og fortaus-arealene i området.
I oversendelse fra kommunen følger også skisser som viser midlertidig og permanent fase for vei,
sykkelvei, fortau og parkering langs Fosnagata. Kommunens saksbehandler har presisert at disse
skissene ikke er juridisk bindende, men det vil bemerkes at den juridisk bindende skissen i
planbestemmelsene i stor grad samsvarer med skisse for midlertidig fase datert 10.09.21. Skisse for
permanent fase viser i tillegg sykkelvei langs Fosnagata, og her er alle parkeringsplassene på gateplan
ved Spar-butikken som nevnt fjernet.
For undertegnede fremstår det klart at forslagsstiller (hvor Rema 1000 indirekte er deleier) har
prioritert å løse trafikkbildet på Campus-området (som skal inneholde Rema 1000 butikk) og i Astrups
gate, men at det gjennom planprosessen i liten grad er lagt vekt på å sikre gode og langsiktige
trafikkløsninger langs Fosnagata og da spesielt foran Spar butikken. Når det i planprosessen stilles krav
om at reguleringsplanen også skal omfatte denne gata må det prosjekteres permanente løsninger som
både ivaretar god trafikksikkerhet og hensynet til øvrige næringsaktører i området. Det fremstår som
tydelig at de permanente løsningene for gata ikke er nødvendig avklart og gjennomarbeidet. og det er
da uheldig at en forhastet overordnet illustrasjon i planbestemmelsene legger føringer for nøyaktig
hvor kantsteinslinjen mellom vei og fortau skal gå da denne også vil være bestemmende for permanent
løsning.
Undertegnede tok kontakt med forslagstiller (Devoldholmen Utvikling AS v/Pir II) og gjorde
oppmerksom på at kart og terreng ikke stemmer. Slik skissen viser nå er det fortau i 6 meters bredde
utenfor Fosnagata 11, (skissen viser ikke at det er 2 meter med fortau under tak, i tillegg til de 4 meter
som skissen viser,) mens det f.eks. utenfor Fosnagata 13 (Helsehuset) er lagt opp til 2 meters bredde.
Forslagsstiller ønsket ikke å undersøke dette nærmere, og var mest opptatt av å få planen
sluttbehandlet i neste planutvalgsmøte.
Det bes derfor om at kommunen eventuelt selv tar en befaring for å se nærmere på dette. Det er liten
tvil om at dette har stor betydning for å få etablert sårt tiltrengte parkeringsplasser for området rundt
Campus.

Det er forståelse for behovet for å rydde opp i krysset, men det er vanskelig å strekke dette så langt at
alle parkeringsplasser skal fjernes. Det er fullt mulig å opprettholde både fortau, fremtidig sykkelsti og
parkeringsplasser i området. Dette på samme måte som det legges opp til både utenfor Fosnagata 13,
og for øvrig bortover kaia (Fosnagata og Vågeveien). I en slik fremtidig plan må man både se på
størrelsen på fortauet og avgrensningen mellom Fosnagata og Vågebakken, slik at man ivaretar alle
hensyn, også til behovet for parkering.

LØSNINGSFORSLAG
Det bes om at parkeringssituasjonen bearbeides mer enn hva det synes gjort fra forslagsstiller. Det bør
være et mål om å etablere en varig situasjon som er omforent også med andre aktører i området enn
utvikler av Campus. Det bør fremgå av planens arealformål hvilke områder som avsettes til veiformål,
fortau og offentlig parkering.
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Av kommunens skisse til permanent trafikkløsning fremgår det at det planlegges sykkelfelt på hver side
av Fosnagata, og det antas at samme løsning er tenkt benyttet langs Vågeveien frem til Kaibakken. Hvis
så er tilfelle vil man oppnå et enhetlig trafikkbilde hvor sykkelfeltet på vestsiden av veien plasseres
mellom veibanen og langsgående kantparkering mot fortau. Dette samsvarer med fremtidig
parkeringsløsning ved Fosnagata 13(Helsehuset), vist på figur 2 under. Med en slik løsning, også
utenfor Fosnagata 11, vil det her være god plass til parkeringsplasser inn mot butikken.
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Figur 2: Skisse til permanent løsning for Fosnagata datert 10.09.21.

Hollenderga

Skissen for permanent løsning viser altså at det skal parkeres på innsiden av sykkelvei foran Fosnagata
13, mens det ikke skal kunne parkeres på utsiden av sykkelvei foran Fosnagata 11. I tillegg er det som
nevnt tidligere ytterligere 2 meter å gå på for i fremtiden både ha gangvei, sykkelvei og
parkeringsplasser. Det kan være en bedre løsning at parkering legges på utsiden av fremtidig tenkt
sykkelvei.
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Uansett om sykkelbane legges slik som foreslått, så er det både mulig å kombinere sykkelsti og
parkering. Det kan også legges sykkelsti på deler av det som i dag er et svært bredt fortau foran
Fosnagata 11.
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KONKLUSJON
Fosnagata 11 AS ber om at kommunen sikrer nødvendig parkering utenfor Fosnagata 11.
Det bør også klargjøres hvor de eventuelle erstatningsplassene omtalt i Rådmannens saksfremlegg til
1. gangs behandling lokaliseres, og hvordan disse parkeringsplassene vil fungere for kundene ved Sparbutikken i Fosnagata og i området for øvrig.
Det er avgjørende for de etablerte næringsaktørene i området at planen også ivaretar deres interesser,
og at kommunen og dens politikere i dette tilfellet, ser at foreliggende planforslag medfører
uforholdsmessige store konsekvenser for en 3. part i saken.
Campus er en glad`sak for Kristiansund og det støttes fullt opp om prosjektet.

Med vennlig hilsen

_______________
Fosnagata 11 AS v/
Stein Erik Heggset
Tlf: 979 96 660
Mail: seh@saltdalshytta.no

Kristiansund kommune
Plan og byggesak
Vågeveien 4, Postboks 178
6501 KRISTIANSUND N

Att: Kristin Hoel Fugelsnes

17.09.2021

Uttalelse til planforslag R-288 Devoldholmen – SPAR Fosnagata
Norgesgruppen Romsdal Nordmøre AS er leietaker og Norgesgruppen driver SPAR-butikk i
Fosnagata 11. Det aktuelle parkeringsarealet som vurderes fjernet befinner seg rett foran
inngangspartiet til butikken og er dermed det klart viktigste parkeringsarealet for SPARbutikken i Fosnagata 11. Dersom disse parkeringsplassene fjernes vil dette kunne ha en
vesentlig negativ effekt på antall kunder som benytter seg av butikken. Dette vil igjen kunne
medføre til tap av arbeidsplasser, inntektsreduksjon og potensielt muligheten til å fortsette å
drive butikk her. SPAR-butikken har benyttet de aktuelle parkeringsplassene som
kundeparkering siden butikken åpnet i 2013.
Butikken har i dag 22 ansatte og samarbeider blant annet med NAV for å få personer med
innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet, og vi anslår at mellom 8-10 personer har fått språkog arbeidstrening gjennom arbeid i butikken. Per i dag er to av de faste ansatte i butikken
rekruttert fra tiltaks-/arbeidstrening.
Vi påpeker videre at tegningen knyttet til reguleringssaken ikke har hensyntatt at fortauet er
nesten 4 meter. Parkeringsdekket på taket på butikken er bygget over fortauet, og dette
kommer ikke frem på tegningen. Det bør derfor undersøkes om det er mulig å gjøre dette
fortauet smalere, for eksempel 2 meter, slik at man på den måten likevel får plass til
parkeringsplasser foran butikken.
Butikkutviklingsavdelingen i SPAR har sett nærmere på alternative parkeringsløsninger, og
har kommet frem til to løsningsforslag som begge fremgår av vedlagte tegning. Alternativ 1,
og det beste alternativet for SPAR-butikken, er at det etableres 6 skråparkeringsplasser i
tillegg til de 4 parkeringsplassene kommunen har tegnet inn (totalt 10 parkeringsplasser).
Parkeringsplassene bør merkes som kundeparkering med korttidsparkering, for eksempel 30
minutter. Dersom det ikke er mulig å etablere 10 skråparkeringsplasser her, vil for eksempel
også 8 parkeringsplasser hjelpe butikkdriften mye mer enn kun med de 4 parkeringsplassene
som er tegnet inn fra kommunens side. Alternativ 2 er med 6 langsgående parkeringsplasser.
Også her bør parkeringsplassene markeres med korttidsparkering for kunder.
Avslutningsvis ber vi om at kommunen i alle tilfeller avventer med å gjøre noe med
parkeringsplassene før byggetrinn 1 er gjennomført, da dette vil ha mindre innvirkning på
butikkdriften enn om dette gjøres før byggetrinn 1 er ferdigstilt.

På bakgrunn av ovennevnte bes det om at det gjøres en revurdering av om den foreslåtte
planen kan realiseres uten at eksisterende parkeringsplasser foran butikken fjernes, eller
alternativt at kommunen ser nærmere på løsningsforslagene fra SPAR vedlagt her.

Rune Heggdal
Regiondirektør Norgesgruppen Romsdal og Nordmøre

