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Hei.
Viser til deres brev av reguleringsarbeid Klatrehall Grandfjæra.
Behandlende enhet:
Saksbehandler:
Deres ref.:

Molde kommune
Adrian Barsten
202107

Istad Nett AS er et nettselskap som leverer elektriskkraft til 32.000 kunder i sitt
konsesjonsområde som er kommunene Molde, Hustadvika, Gjemnes og Aukra.

Istad Nett AS har følgende kommentar til reguleringsarbeidet:
En eventuell nødvendig flytting/omlegging på nevnte installasjoner blir en kostnad som helt eller
delvis må dekkes av utbygger.
Angivelse av plassering på kartet er kun retningsvisende, se vedlagt kart.
Når det foreligger en godkjent reguleringsplan, ønsker Istad Nett å få oversendt
reguleringsplanen elektronisk på SOSI-fil.
I forhold til utbyggingen er det viktig at utbygger tar kontakt med Istad Nett for orientering slik at
Istad Nett kan framlegge sine krav i de ulike tilfellene. Med tidlig dialog mellom Istad Nett og
utbygger (gjerne konsulent/rådgiver/installatør) bli enige om en god løsning for alle parter. For
næringsbygg/forretningsbygg/industribygg/boligblokker mm der inntakskabel skal inn til
fordelingstavle eller hovedtavle er det meget viktig at utbygger sørger for at det blir opprettet
dialog mellom utbyggers elektrofaglige rådgiver og Istad Nett.
Istad Nett praktiserer følgende for anleggsbidrag på nye anlegg:
Nettutbygging til nye uttak eller forsterkning av eksisterende nett skal inndekkes ved
anleggsbidrag iht. NVE regelverk. Alle grunnkostnader (grøft, masser og øvrige gravekostnader)
dekkes i sin helhet av utbygger/kunden (inngår evt. i anleggsbidraget). Videre beregnes
anleggsbidraget som total anleggskostnad for de elektriske anlegg. Anleggsbidrag skal være
innbetalt før arbeidet oppstartes. Anleggsbidraget er avgiftsfritt, dvs. uten moms. Ved utbygging
av et felt med flere boenheter vil Istad Nett forholde seg til utbygger av feltet. For mer
informasjon om anleggsbidrag finnes på Istad Nett sine hjemmesider, se
https://www.istadnett.no/bygge-rive-grave/anleggsbidrag
Anleggsbidraget vil etterberegnes etter ferdigstillelse basert på faktiske kostnader. Differansen
mellom innbetalt anleggsbidrag og faktiske kostnader faktureres/krediteres kunden.
Istad Nett kan etter anleggsbidrags regelverket kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 %
av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens
side.

Utbygger må henvende seg til Istad Nett på et tidlig tidspunkt slik at man får sett på hvor
omfattende prosjektet er og videre prosjektert en anleggsløsning og ved enighet skal
anleggsbidraget innbetales før videre prosess. Videre må det påregnes 3 – 5 uker til planlegging
og prosjektering pluss 10 – 12 ukers leveringstid på utstyr før anleggsstart. I enkelte tilfeller kan
det gå ytterligere tid.
Ytterligere informasjon sendes til nett@istad.no

Vennlig hilsen

EVEN HOLMGREN    |    SEKSJONSLEDER PLAN
epost: even.holmgren@istad.no      |      Mobil: 934 93 272     |      istadnett.no
Tenk på miljøet og skriv ikke ut denne e-posten om du ikke må.
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Molde kommune - Reguleringsplaner - Varsel om oppstart Detaljreguleringsplan - Klatrehall Grandfjæra - Uttalelse fra Avinor
Vi viser til Deres brev av 12.04.2021, mottatt 21.04.2021, vedrørende varsel om oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan for Klatrehall Grandfjæra, i Molde kommune.
Det opplyses at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av klatrehall og
kontorlokaler i den eksisterende bygningsmassen som omfattes av Høghallen.
1. Innledning
Luftfartstilsynet har den 10.10.2017 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 Molde lufthavn Årø.
Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 23.01.2020 sertifiseringsbasisen (CB) for
lufthavnen til CS-ADR-DSN utgave 4.
Det er videre utarbeidet en revidert restriksjonsplan for Molde lufthavn Årø. Restriksjonsplanen er
vedtatt av Avinor 04.03.2014 med hjemmel i Luftfartsloven § 7-13, tredje ledd, og
Samferdselsdepartementets delegasjonsvedtak, datert 03.02.2014.
Planområdet ligger ca. 3500 – 3540 meter vest for landingsterskel til bane 07 (fra vest) ved Molde
lufthavn.
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Molde lufthavn
Planområdet ligger innenfor følgende høyderestriksjonsflater (hinderflater) i restriksjonsplanen for
Molde lufthavn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.J.480, om hinderflater og begrensing av hinder,
gjeldende fra 08.12.2017, samt § 3 i vedtatt restriksjonsplan:
 Innflygingsflaten til bane 07 (fra vest), jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.425.
Restriksjonshøyden ved planområdet ligger på kote 73 meter over havet (moh).
 Utflygingsflaten fra bane 25 (mot vest), jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.435.
Restriksjonshøyden ved planområdet ligger på kote 70 moh.
 Horisontalflaten, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420. Horisontalflaten ligger på kote 48,1
moh, dvs. 45 meter over rullebanen.
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Dimensjonerende høyderestriksjonsflate ved planområdet vil være horisontalflaten, som ligger på
kote 48,1 moh. Det er opplyst at ønskelig maksimal byggehøyde vil være på kote 32 moh, i tråd
med områdereguleringsplanen. Følgelig vil planlagt bebyggelse ikke komme i konflikt med
horisontalflaten (hinderflate).
Avinor legger til grunn at kraner opererer maksimalt 20 meter over taket på ny bebyggelse. Det
medfører at kraner vil kunne gjennomtrenge horisontalflaten med ca. 4 meter.
Siden bruk av kraner innenfor planområdet kun er midlertidig og de kun trenger igjennom
horisontalflaten, men ikke inn- og utflygingsflaten, mener Avinor det ikke vil være behov for
utarbeidelse av særskilt risikoanalyse. Det er ingen fly som skal sirkle på nordsiden av rullebanen
og horisontalflaten er primært tenkt å beskytte fly som sirkler.
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Restriksjonsplanen for Molde lufthavn
All bruk av byggekraner innenfor planområdet skal være utstyrte med faste røde hinderlys i
tråd med gjeldende regelverk av hensyn til flysikkerheten. Tiltakshaver må varsle Avinor
Molde lufthavn om når kraner settes opp og når de tas ned igjen.
Kontaktperson hos Avinor Molde lufthavn i forbindelse med varsling om kranbruk er:
Rune Stagnes, tlf. 67 03 22 70 / 470 24 674
eller e-post: rune.stagnes@avinor.no
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering og
registrering av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
Krav knyttet til radiotekniske vurderinger av kraner er tatt inn under punkt 3.
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, samt §§ 4.1 og 4.4 i vedtatt restriksjonsplan.
BRA-krav er gitt av navigasjonsanlegget GP07 med 44 moh. Med en maksimal byggehøyde
på 32 moh vil ikke planlagt bygg bryte BRA-krav.
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Krav til radiotekniske vurderinger
Ved bruk av tårnkran til oppføring av bygg og infrastruktur der bom overstiger kote 44 meter
over havet, skal tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og
godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranen.
Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp til 60 meter over havet uten krav til
radioteknisk vurdering. Dersom mobilkran skal operere høyere enn 60 meter over havet,
må tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og
godkjenning.
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).
Bestilling sendes til:
Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no
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Til orientering kan det være noe ventetid på å få gjennomført radiotekniske vurderinger.
4. Farlig eller villedende belysning
Siden planområdet ligger inntil innflygingen til bane 07 er det vurdert med hensyn til farlig eller
villedende belysning i forbindelse med innflyging til lufthavnen fra vest, jf. EASA-krav AMC1
ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes (a) og (d) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c)
samt §§ 5.1 og 5.2 i vedtatt restriksjonsplan.
Det er særlig lys som på grunn av intensitet, utforming eller farge, som kan medføre en fare for
flysikkerheten eller være villedende ved at de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av
flyplassbelysningen. Reklameskilt bør prosjekteres med dempere. Det er avgjørende at
belysningen rettes mest mulig ned mot bakken. Dette gjelder også for anleggsmaskiner/lastebiler,
kraner og bruk av flomlys på tomten i anleggsperioden.
Dersom det kommer inn klager fra piloter i forbindelse med innflyging, vil Avinor kunne kreve at
lysbruken endres.
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Farlig eller villedende belysning
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Molde lufthavn skal det utarbeides en
belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor for vurdering og
godkjenning. Belysningsplanen må også omhandle anleggsperioden.
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til belysningsplan er:
Jan Andersen, tlf. 469 14 098
eller e-post: Jan.Andersen@avinor.no
5. Forebyggende tiltak mot «birdstrike»
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt
«birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et minimum. Denne faren er mest kritisk ved
avganger. I forbindelse med EU-regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13
km sone. Kravet er at lufthavnoperatøren skal overvåke lufthavnens nærområde for endringer i
risikobilde i forhold til menneskelig aktivitet og endret bruk av områder.
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EU-regulativ nr.
139/2014, ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction (b) og (c) med tilhørende AMC1
ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction – General (b) og (c) og ADR.OPS.B.075
Safeguarding of aerodromes med tilhørende AMC1 ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes
– General:
Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Molde lufthavn
Ny infrastruktur (bygg/anlegg) og endringer i landarealer som kommer i berøring / ligger i
nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner for nødprosedyrer må utformes slik at
de ikke tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking.
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til forebyggende tiltak mot
«birdstrike» er:
Jan Andersen, tlf. 469 14 098
eller e-post: Jan.Andersen@avinor.no
Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01
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6. Flystøysoner
Avinor har utarbeidet flystøysonekart for Molde lufthavn Årø for perioden 2011 – 2022, beregnet av
SINTEF IKT, rapport A24189, datert 23.04.2013.
Til orientering er planområdet ikke berørt av flystøysoner.
7. Avsluttende merknader
Dersom overnevnte bestemmelser med hjemmel i gjeldende regelverk for sivil luftfart ikke
innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor vurdere å gjøre bruk av ytterligere tiltak i
forbindelse med høring av planen.

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Molde Kommune
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Uttalelse - Oppstartvarsel detaljreguleringsplan - Klatrehall på gnr 25 bnr 1676
i Grandfjæra - Molde kommune - Møre og Romsdal fylke
Viser til varslingsbrev 12.04.2021 med vedlegg.

Varslingen ihht pbl §§ 12-3 og 12-8 gjelder igangsetting av planarbeid for etablering
av klatrehall kombinert med kontorlokaler i den eksisterende høghallen på gnr 25
bnr 1676 i Grandfjøra, ca 1 km øst for Molde sentrum.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen og det stilles ikke krav til utarbeidelse av
konsekvensutredning av planforslaget.
Høghallen ligger innenfor et eksisterende næringsområde med både ny og gammel
bygningsmasse. Forholdene i området er detaljert utredet i gjeldende områdeplan (PlanID
201128). Planforslaget berører ikke vesentlige interesser i området ut over det som
allerede er gjort rede for i gjeldende plan, der området er regulert til næringsbebyggelse
(område N2). Næringsformål kontor og lager, med en mindre andel til forretning og service.
Det åpnes også for verkstedsfunksjoner.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-15 vil søknad om byggetillatelse behandles felles
med forslag om reguleringsplan.

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

Innspill / merknader fra Kystverket.
Så langt vi kan se gjelder den varslede endringen kun innenfor det regulerte
næringsformålet (lilla) i gjeldende områdereguleringsplan.
Kystverket har ikke avgjørende innvendinger til at klatrehall inkluderes i bruksformålet uten
konsekvensutredning.
Planen må i så fall enten avgrenses i sør mot gjeldende formålsgrense/regulert Kai.
Alternativt ta med hele det regulerte kaiområdet i front av eiendommen, med avslutning
mot det før regulerte sjøformålet i områdereguleringsplanen.
Vi forutsetter at nødvendig tilkomst til kaiformålet sikres i planen.
Kaiformålet i gjeldende områderegulering er sammenhengende i front av flere eiendommer
i gjeldende områderegulering. En eventuell endring av reguleringsformål for en del av kaien
vil i så fall ha betydning utover egen eiendom. I så fall vil det være krav om at grensen for
planområdet utvides til også å omfatte hele kailengden i øst-vestretning, og at endringen(e)
konsekvensutredes.
Ellers ikke andre innvendinger.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Oddbjørn Sæther
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten påførte signaturer
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MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS
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Saksbehandlar, innvalstelefon

Kristin Eide, 71 25 84 33

Molde kommune
Reguleringsplan klatrehall Grandfjæra – gbnr. 25/1676
Fråsegn til melding om oppstart
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk,
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.
Bakgrunn
Asplan Viak har på vegne av tiltakshavar Molde Næringseiendom AS sendt varsel om oppstart for
reguleringsplan Klatrehall Grandfjæra. Hensikten er å etablere både klatrehall og kontor i høghall.
Aktuelt areal ligg som næringsområde i kommuneplanen, og i gjeldande områdeplan er arealet
regulert til næring (N2) type kontor, lager, forretning/service og verkstad.
Statsforvaltaren har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:
Samfunnstryggleik og klimatilpassing
Vi ser det skal gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. planog bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for om
arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt
utbygging.
Det er viktig at ROS-analysen inkluderer ei vurdering av kva effektar klimaendringar vil gje, om
planområdet er utsett for klimaendringar, og vurdere konsekvensane klimaendring vil ha for
planområdet og planlagde tiltak. Det bør leggjast vekt på gode heilskaplege løysingar og varetaking
av økosystem og arealbruk med verdi for klimatilpassing, som òg kan medverke til auka kvalitet i
uteområde. «Klimaprofil Møre og Romsdal» gjev eit kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing i fylket.
Miljødirektoratet har laga ein rettleiar til korleis planar kan ta omsyn til klimaendringar. Rettleiaren
finn de på Miljødirektoratet sin nettstad.

E-postadresse:
sfmrpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvaltaren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2520
6404 Molde

Besøksadresse:
Julsundvegen 9

Telefon: 71 25 84 00
www.statsforvaltaren.no/mr
Org.nr. 974 764 067

Side: 2/2

I oppstarvarselet er det allereie avklare nokre potensielle risikoforhold som er relevante i arbeidet
med analysen. DSB har utarbeidd ein rettleiar «Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging».
Denne tilrår mellom anna at kommunen stiller kvalitetskrav til ROS-analysen.
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og
bygningslova § 12-6. Ved siste plannivå er det ikkje mogleg å skyve nærare avklaring av reell fare til
byggesak. Kravet til ROS-analyse i pbl. § 4-3 vil då ikkje vere oppfylt.
Barn og unge
Å legge til rette for klatrehall vil truleg gje ein auke i mjuke trafikantar som skal til og frå klatrehallen.
Barn og unge går og syklar ofte til slik trening/leik. Det må gjerast naudsynte avklaringar slik at
ferdsle i planområdet og omkringliggande næringsareal blir tilstrekkeleg trygt for barn og unge.
Det er elles positivt at barn og unge gjennom aktiv medverknad skal takast med i planlegginga.
Konklusjon
Statsforvaltaren ber om at våre faglege råd blir tatt omsyn til i vidare planprosess.

Med helsing

Sveinung Parr Dimmen (e.f.)
samordnar

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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NVEs generelle innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for
Klatrehall Grandfjæra – Planid 202107 i Molde kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 19.04.2021.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven
(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene
og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket
retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør
bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir
satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann
på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
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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Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.



NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i
arealplanlegging.



Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede
klimaendringer og klimautfordringer.



De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018
gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen.



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplanlegging.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
fung. seksjonssjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

MOLDE KOMMUNE
Møre og Romsdal fylkeskommune
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Toril Nyland
Henning Myrland
VS: 21/04133-1 - Klatrehall Grandfjæra - Oppstart av planarbeid
onsdag 12. mai 2021 10:40:19
image001.png

Denne må vel være din?
Toril
Fra: Flusund, Steinar <steinar.flusund@norbr.no>
Sendt: onsdag 12. mai 2021 10:15
Til: Molde <Molde@Asplanviak.no>
Kopi: Lennavik, Trygve Karstein <trygve.lennavik@norbr.no>; Horneland, Jon Børge G.
<jon.borge.horneland@norbr.no>
Emne: 21/04133-1 - Klatrehall Grandfjæra - Oppstart av planarbeid
Viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Klatrehall Grandfjæra. NORBR har følgende
kommentarer:
Det må påses at retningslinjer for brannslokkevann og adkomst for brann- og
redningstjenesten ivaretas i planarbeidet: https://www.norbr.no/alletjenester/retningslinjer-for-slokkevann-og-brannvesenets-adkomst/
NORBR ber om at brannkonsept for tiltaket oversendes for uttale når dette foreligger.

Med vennlig hilsen
Steinar Flusund
Siv.ing. / Innsatsleder brann
Epost:       steinar.flusund@norbr.no
Kontor:     71 19 18 00
Web:        www.norbr.no

NORBR-farge med tekst

ASPLAN VIAK AS
Postboks 24
1301

SANDVIKA

Dykkar ref:

-

Dykkar dato:

Vår ref:

19.04.2021

55414/2021/REGULERINGSPLAN/1506

Vår saksbehandlar:
Anders Smith-Øvland,
71 28 02 41

Vår dato:
11.05.2021

Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Klatrehall
Grandfjæra - fråsegn til varsel om oppstart
Fylkeskommunen utgjer det regionalpolitiske nivået i det norske demokratiet. Fylkestinget
er øverste mynde.
Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan
samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv,
men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør
innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel.
Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer styrande for
korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i
ulike saker.
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi rår til at
alle kommuneplanar blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentleg ettersyn.
Møre og Romsdal fylkeskommune har følgjande innspel til planarbeidet.
INNLEIING
Saka gjeld detaljregulering av eit avgrensa areal innafor områdereguleringa Grandfjære
(2013). Hensikta er å endre del av gjeldande reguleringsformål for næring N2, for å
kunne opne opp for etablering av eit klatresenter i den gamle produksjonshallen i
Grandfjæra.

Arealbruken i gjeldande områderegulering (til venstre) og eit nærare utsnitt av næringsområdet
og det varsla planområdet vist med blått felt (til høgre).

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no
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Byutvikling
Området i Grandfjæra er i dag prega av opphaveleg å ha vore byens industriområde og
den seinare tids utvikling av vegsystema, med E39, ferjekaia og interne trafikkareal for
å handtere trafikken i tilknyting til områdets industri og handel verksemd.

Flyfoto frå 1960 (til venstre) viser etableringa av industi langs sjøen. Flyfoto frå 2018 (til høgre)
viser til samanlikning kor strekt området har bli prega av utviklinga av vegsystemet, særskilt
dagens E39 (Kåre Solhjellsveg), som har erstatta Strandgata og bakken ned frå
Fannestrandsvegen, det som i dag er Fannebovegen.

Byen er tradisjonelt bygd opp rundt industriverksemd og handel m.m. Som følgje av
eigarstruktur til sentrale areal har funksjonar i ein lengre periode flytta ut av sentrum,
og eksempelvis ført til etablering av Kjøpesenter i Lingedalen og Lokaliseringa av
Høgskolen ved Kvam. Det som er nytt no er at funksjonar som bustader og
fritidsaktivitetar flyttar etter og til dei areala som tidlegare vore tilnærma einsarta
industriområde, seinare blanding av kontor, handel og industri, og som no vil bli
område med meir urbant preg, beståande av både bustader, fritidsaktivitetar, kontor,
handel og industri m.m.
Kommunen har i gjennom kommuneplan og områderegulering bevisst opna opp for ei
slik utvikling. Til dømes er ein slik transformasjon omtalt i kommuneplanens planomtale
punkt 4.4.3 (transformasjon frå industri til by). Kommunen har for Lingedalen brukt
Sentrumsformål (S) i Lingedalen og dermed opna opp for etablering av forretning,
tenesteyting, bustader, kontor, Hotell/overnatting og bevertning og grøntareal. Sør for
Fannestrandsvegen har kommunen avgrensa arealbruken til meir einsarta arealformål,
til dømes næringsformål for i dei områda som over tid har vore prega av industri,
Havneformål for dei sentrale områda langs sjøen, og elles kombinert bebyggelse, næring
og forretning m.m. (K1 og K2) utover langs Fannestrandsvegen.
I planomtalen signaliserast det at transformasjonen i Lingedalen og på Moldegard skal gi
etablering av gatestrukturar, byrom og grøne og blå lunger, og at det skal kunne opnast
opp for bustader gjennom områderegulering. Det er i gjeldande områdereguleringa ikkje
opna opp for etablering av ein klatrehall innanfor arealformålet Næring N2. Det er
derimot kontor. Vi vurderer likevel kommunens signal i kommuneplanen om
transformasjon frå industri til by, som ei opning for å kunne vurdere etablering av
funksjonar som ein klatrehall i ein formell planprosess. Prosessen må avklare om det
aktuelle planområdet vil være ei aktuell lokalisering og i tilfelle kva anna tilrettelegging
må til for at dette skal være god byutvikling.
Planfaglege merknader
Planavgrensing/mjuke trafikantar i nærområde
I gjeldande reguleringsplan er rekkefølgjekrav for eventuelt byggeløyve innanfor
næringsområda N1 og N2 knyt til parkering, tilkomst og utgreiing av trafikkbelasting i
krysset ved veg KV2 og Birger Hatlebakksveg. Tilsvarande er rekkefølgjekrav for
eventuelt ferdigattest for nye bygg innanfor N2 knyt til at tiltak i krysset langs veg KV2
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skalv ære utført og del av tilkomstveg KV2 langs området N1 skal være opparbeida med
tilhøyrande fortau på sørsida, inkludert området GG1 (område sør-aust for krysset
KV2/Hatlebakksveg).
I planarbeidet innafor N2 bør ein vurdere om det er behov for å sjå tiltaka ovanfor i
samanheng, særskilt eventuelle behov for tiltak for mjuke trafikantar. Ein bør vurdere i
denne samanhengen vurdere om det er behov for å utvide planområdet.
Ut i frå ei foreløpig vurdering ser det ut til å være naturleg at planområdet blir vurdert
utvida for å i detalj kunne fastsette føringar mjuke trafikantar mellom det varsla
planområdet og fortau langs veg KV2 i gjeldande områderegulering. Eventuelt vidare til
det resterande fortau og gangsvegsnettet.

Utsnitt av gjeldande områderegulering og markering av nærområdet som bør bli vurdert i
samanheng med planarbeidet. Smuget mellom vegen KV2 i gjeldande områderegulering (markert
med pil og stipla linje). Det varsla planområdet (markert med stipla sirkel). Bilda til høgre viser
trafikksituasjonen som mjuke trafikantar må handtere for å nå arbeidsplasskontor og klatrehall.

Rekkefølgjekrav/trafikktryggleik/kryssing av dagens E39 (Kåre Solhjellsveg)
I tillegg til det varsla planområdets nære omgivnader så stiller både dette planarbeidet,
og reguleringsendringa for bustadbygging i vest spørsmål om Grandfjæras tilknyting til
resten av byen.
Foreløpig forslag til kommunedelplan Julbøen-Molde viser at tunnelkoplingspunktet på
Fuglset vil medføre tilbakekøyring til byen, enten via fylkesveg 662 (Moldegards-vegen)
eller dagens E39 (Kåre Solhjellsveg). Vegsystemet aust for byen er heller ikkje avklart.
Trafikkbelastinga på vegsystema i området vil derfor også i framtida kunne være stor.
Uavhengig av om dagens E39 blir erstatta av ei undersjøisk fjordkryssing eller ikkje, så
vil både dagens og den framtidige trafikkbelastinga på Kåre Solhjellsveg avskjere
Grandfjæra frå resten av byen. Spørsmålet i denne samanhengen er om det er behov for
avbøtande tiltak for mjuke trafikantar ved krysse E39 (Kåre Solhjellsveg), ut over
dagens gangfelt bak Oshaug metall, gangs og sykkelvegen inn mot byen og opp mot
rundkøyringa ved Roseby (gjeldande områderegulering for Grandfjære viser ikkje andre
tiltak for mjuke trafikantar ut over gatetun, fortau, gang og sykkelvegar).
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Ettersom etablering av klatrehall og kontorarbeidsplassar i Grandfjøra vil kunne medføre
at fleire mjuke trafikantar vil krysse E39/Kåre Solhjellsveg, også fleire barn og unge, så
bør spørsmålet om trafikktryggleik og eventuelle behov for avbøtande tiltak bli drøfta i
det vidare planarbeidet.
Barn og unge
Planarbeidet legg opp til å lokalisere ein klatrehall i Grandfjæra i eit område som
gjennom kommunal og privat planlegging er under transformasjon, frå å være eit
industri og handelsområde, til å bli eit område kor også barn og unge frå resten av byen
vil ha interesse av å være.
Jf. Rikspolitiske retningsliner for barn og unge skal ein ved all planlegging og
planutforming søke å oppnå trygge og sunne oppvekstmiljø. Grandfjæra vil med
etableringa av klatrehallen bli ein del av oppvekstmiljøet for den aldersgruppa
klatrehallen sett som målgruppe. I planinitiativet nemnes barn på skulefritidsordning
(SFO). Desse vil være aldersgruppa frå 6 år til 9 år. For at så små barn skal kunne kome
seg frå byens ulike skular til klatrehallen og heim igjen, så må eventuelle hinder på
vegen minimaliserast.
Jf. retningslinenes punkt 5a skal areal og anlegg som skal bli nytta av barn og unge bli
sikra mot både forureining, støy, trafikkfare og annan helsefare. I denne samanhengen
bør ein vurdere både korleis ferdsel til og frå klatrehallen, samt rundt sjølve klatrehallen,
kan bli være sikra mot forureining, støy, trafikkfare og annan helsefare.
Som nemnt tidlegare i dokumentet har vi påpeika to områder som bør bli gitt ei særskilt
vurdering. Det eine er kryssinga av dagens E39 (Kåre Solhjellsveg), den andre
ferdselen i nærområdet mellom klatrehallen, vegen KV2 i gjeldande områderegulering og
vidare mellom denne og kryssingspunktet for E39 (Kåre Solhjellsveg).

Dagens plansituasjon (føreslått lokalisering av klatrehall merka med gul stipla sirkel). Dei aktuelle
ferdselslinjene for barn og unge/mjuke trafikantar (delvis merka med gul stipla linje). Planarbeidet
bør drøfte trafikktryggleiken og eventuelt fremje forslag til avbøtande tiltak, for å sikre at barn og
unge ned i 6 års alderen (målgruppe SFO) kan handtere trafikksituasjonen.
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Det er i dag ikkje etablert samanhengande fortau/gang og sykkelveg for allereie
regulerte ferdselslinjer. Det vil derfor være naturleg at ein både vurderer
rekkefølgjeføresegn knyt til desse og eventuelle ekstra trafikktryggleikstiltak
planarbeidet føreslår for å gjere ferdselen trygg også for dei minste.
(Vi går ut i frå at eventuelle trafikktryggleikstiltak for barn og unge også vil ha
trafikktryggingseffekt for vaksne og kommenterer derfor ikkje dei vaksne sine behov).
Universell utforming
Tiltaket reguleringsplanen skal legge til rette for, kontor og klatrehall, er basert på
transformasjon av eksisterande industrihall. Vi føresett at prinsippet for universell
utforming har vore lagt til grunn for prosjekteringa/planlegginga, på eit tidleg stadium,
ettersom eit skisseprosjektet allereie er utforma.
KONKLUSJON
Vi viser til våre innspel i saksutgreiinga ovanfor og ber om at desse vert vurdert i det
vidare planarbeidet.
Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli sendt i papir
Kopi:
Molde kommune
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Statens vegvesen
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Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Vidar Neraas / 71274773
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Uttale til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - klatrehall Grandfjæra
- Molde kommune - PlanID: 202107
Vi viser til brev datert 12.04.2021 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for
klatrehall Grandfjæra i Molde kommune.
Saken gjelder
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en klatrehall og kontorlokaler
i Grandfjæra – gnr. 25 bnr. 1676.
Statens vegvesens 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 vegvesens innspill til planforslaget
Tiltaket er steg i å utvikle Grandfjæra og området sør for E39 i henhold til tidligere vedtatt
områdeplan. Det som går frem som vurderingstema i oppstartsvarslet ivaretar våre
interesser. Vi vil imidlertid presisere noen forhold:

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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Parkering
Etablering av kontor og idrettsanlegg vil generere mer trafikk til området. Parkeringsdekning
er et effektivt virkemiddel for å påvirke valg av transportmiddel. Reguleringsbestemmelser
som fastsetter restriktive maksimumsnormer for oppføring av parkeringsplasser, kan således
bidra til å bremse veksten i biltrafikk i tråd med nasjonale klima- og miljømål.
I Grandfjæra/Moldegårdsområdet er det mange ulike arealformål. Parkeringsbehovet for de
ulike formålene kan variere i tid, noe som kan gi rom for en sambruk av parkeringsarealene.
I stedet for at det enkelte planområdet kun ser på eget behov, uavhengig av
omkringliggende formål, bør man vurdere samordning og sambruk av parkeringsarealene. Vi
ber om at dere sammen med Molde kommune ser nærmere på dette.
Mjuke trafikanter
Det er et nasjonalt mål å få flere til å gå og sykle til daglige gjøremål. Dette krever
tilrettelegging av trafikksikre og fremkommelige løsninger for mjuke trafikanter. Våre
normaler er utarbeidet for å sikre utformingskravene.
Et universelt utformet og trafikksikkert transportnett er et av de overordnede målene i
transportpolitikken. I tillegg til våre normaler er sentrale føringer på området også gitt
gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven og byggeteknisk
forskrift. Nasjonal transportplan fremhever også hensynet til barn og unge i et eget kapittel,
og det er viktig å vektlegge at universell utforming ikke bare er til fordel for de som har
behov for slik tilrettelegging, det innbyr også alle til å gå og sykle mer.
Planområdet ligger sør for E39. Utvikling av dette området utløser behov for kryssing av
vegen for mjuke trafikanter. Det er ved dagens situasjon tre gangfelt (vest ved
ferjeterminalen, nord for Oshaug metall og rundkjøringen ved Roseby) som er de nærmeste
alternativene. Dette er en problemstilling som er omtalt i områdeplanen for Grandfjæra og
pågående arbeid med detaljregulering av nye boliger. Vi forventer en god samordning og
dialog rundt løsningene, og at samme krav følges opp i dette planarbeidet. Nødvendig tiltak
må sikres med rekkefølgekrav.
Kjøreveger
De analysene som er gjennomført i forbindelse med områdeplanen, eventuelt
justerte/oppdaterte analyser, må legges ved slik at trafikksikkerhet og trafikkavvikling på
kjørevegene gjøres rede for. Nødvendige tiltak må sikres med rekkefølgekrav.
Konklusjon
Statens vegvesen viser til innspillene over, og ber om at dette tas med i det videre
planarbeidet.
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Linda Heimen
seksjonsleder

Vidar Neraas
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