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1. SAMMENDRAG
Molde næringseiendom AS, som forslagsstiller til reguleringsplanen, har intensjon om å inngå
leieavtale med Romsdal Tindegruppe. Romsdal Tindegruppe har i dag sine fasiliteter i klatreanlegget
ved Istadhallen, men har for lenge siden vokst ut av sine lokaler. Siden 2007 har klatring hatt en
enorm vekst ettersom klatreinteressen har eksplodert. Formålet med reguleringsplanen er å legge til
rette for etablering av klatrehall i kombinasjon med kontorlokaler i den gamle produksjonshallen til
Stålprodukter ved Grandfjæra. Områderegulering for Grandfjæra har ikke plankrav for kontor, men
idrettsanlegg er ikke i samsvar med områdereguleringen og må formaliseres gjennom
detaljregulering.
Innenfor planområdet ligger Høghallen, som er en del av boligkomplekset i Grandfjæra næringspark,
samt kjøreareal, parkeringsplasser og kaiområdet innenfor eiendommen. Etter salget av
Stålprodukter i 2001, har Molde Næringseiendom arbeidet med konvertering av industrilokalene i
Grandfjæra til moderne kontorer, butikk og lagerlokaler. Totalt i dag utgjør dette ca. 25 000
kvadratmeter med næringslokaler. Høghallen benyttes i dag som lagerlokale, men har et
utviklingspotensial for utvikling for ytterligere 7-8000 kvadratmeter næringslokaler i området. Høyden
på bebyggelsen i dagens situasjon tilsvarer ca. 7 etasjer.
Det er gjennomført omfattende ROS-analyser i området i forbindelse med områdereguleringsplanen.
Det er i tillegg gjennomført ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanen for Grand Fiære vest
for området. I tillegg er det utarbeidet en oppdatert ROS-analyse for dette planforslaget. Med
bakgrunn i dette vurderes det at risiko- og sårbarhet er tilstrekkelig vurdert og avklart for området, og
det er ikke avdekket forhold i området av en slik karakter at det medfører uakseptabel risiko eller
sårbarhet.
Planforslaget legger til rette for etablering av idrettsformål/klatrehall med kontorbygg over i totalt inntil
7 etasjer og maks 9800 m2 BRA.. Adkomst og parkering skjer utenfor selve planområdet, gjennom/i
nabobebyggelsen. Størrelsen på planområdet er 2,5 daa, hvorav avsatt areal til bebyggelse utgjør
1,4 daa. Planbestemmelser sikrer viktige forhold i planen, rekkefølgebestemmelser,
dokumentasjonskrav mv. Illustrasjonsskisser som følger planforslaget viser mulig løsning av foreslått
bygningsmasse.
Hovedadkomst til klatrehallen blir fra Grandfjæra, ved siden av inngangen til Kiwi-butikken, som vist i
illustrasjoner på neste side. Det legges til rette for kontor og idrettsformål (klatrehall) innen
planområdet.
Eksisterende kjøreveger vil ikke endres som følge av planforslaget. Kjøreadkomst er via Grandfjæra.
På sikt skal krysset mot E39 stenges med utvikling av området som ligger vest for planområdet. I
sum blir det ingen vesentlige endringer i trafikk. Det er kort avstand til eksisterende bussholdeplasser
langs E39 for kontoransatte og besøkende til klatrehallen.
Nytt bygningsvolum vil i hovedsak ha samme dimensjoner som tidligere bebyggelse på tomten, med
unntak av 10 meters utvidelse av bygningsmassen mot kaikanten, som medfører en noe framtrukket
fasade mot kaikanten. Det ivaretas en kaikant på minimum 10 meter med plass til passering av
kjøretøy. Høyde på bebyggelsen blir som i dag, og innpasser seg makshøyder i områdeplanen.
Det er planlagt tilrettelegging for et mindre torg/uteplass (ST) på deler av kaikant til bruk av
idrettsformål/klatrehall. Bestemmelsene åpner for tilrettelegging med sitteplasser, vegetasjon o.l som
er tilpasset idrettsformålets behov. Området kan avgrenses fysisk fra trafikkareal/kai med gjerde.
Planforslaget forbedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter som reiser til planområdet. Det sikres
nye fortau på nordsiden av planområdet som gjør at myke trafikanter kan ferdes separat fra kjørende
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trafikk. Og forbindelsen til eksisterende gang- og sykkelnett gjøres mer trafikksikker gjennom
midlertidig stenging av kryss i Oscar Hansens veg/Birger Hatlebakks veg

2. BAKGRUNN TIL PLANARBEID
2.1 Hensikt med planen
Molde næringseiendom AS har intensjon om å inngå leieavtale med Romsdal Tindegruppe (RTG).
Romsdal Tindegruppe har i dag sine fasiliteter i klatreanlegget ved Istadhallen, men har for lenge
siden vokst ut av sine lokaler. Molde kommune og RTG har startet avslutning av leieforholdene.
Begge parter har jobbet for å finne en løsning på utfordringen, men har ikke kunnet finne
tilfredsstillende, tilgjengelig område innenfor dagens lokalitet. Siden 2007 har klatring hatt en stor
vekst ettersom interessen for klatring har økt og det er viktig å sikre nye lokaler for å simulere til
ytterligere vekst i framtiden.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av klatrehall i kombinasjon med
kontorlokaler i den gamle produksjonshallen til Stålprodukter ved Grandfjæra.

2.2 Forslagstiller
Følgende ansvarsforhold gjelder for detaljreguleringen:
Forslagsstiller
Plankonsulent
Arkitekt – teknisk grunnlag for bygningsmasse

Molde Næringseiendom AS
Asplan Viak AS
Norconsult AS

Reguleringsplanen omfatter følgende eiendommer:
Gnr/bnr
Grunneier
25/1676
Molde Næringseiendom AS
Følgende naboeiendommer grenser til planområdet:
Gnr/bnr
Grunneier
25/988
Molde Næringseiendom AS
25/993
Molde Næringseiendom AS
25/1388
Molde Næringseiendom AS
25/1675
Molde Næringseiendom AS
25/1677
Molde Næringseiendom AS
25/1678
Molde Næringseiendom AS

3. PLANPROSESS
3.1 Formell prosess
Det ble avholdt et innledende møte med Molde kommune og Fylkeskommunen om initiativet til
klatresenteret 25.2.21 og mulighet for å behandle saken som en byggesak. Fylkeskommunen mente
det var behov for utarbeidelse av reguleringsplan som følge av at arealet er avsatt til
næringsbebyggelse i gjeldende områdeplan (herunder kontor og langer, med mindre del forretning
og service), og at formålet ikke åpner for etablering av klatresenter. Dispensasjon ble ikke ansett
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som tilstrekkelig for å avklare nødvendige forhold knyttet til saken, og Molde kommune konkluderte
dermed med at det var behov for å utarbeide egen reguleringsplan. Fylkeskommunen var også
skeptisk til ny lokalisering som følge av planområdets lokalisering, avstand til dagens skoler og
boligområder, samt trafikksituasjonen i området.
Forslag til planinitiativ ble utarbeidet og oversendt Molde kommune 19.03.2021, med anmodning om
å avholde formelt oppstartsmøte i løpet av uke 12. Oppstartsmøtet ble gjennomført 26.03.2021.
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det sendt ut varsel til berørte naboer,
offentlige høringsinstanser, foreninger og organisasjoner 19.04.2021, med høringsfrist på 3 uker.
Videre ble oppstartsannonse satt inn i Romsdals Budstikke 21.04.2021, og oppstartsmeldingen ble
lagt ut på Asplan Viak og Molde kommune sine hjemmesider.
Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 05.06.2021 – 24.07.2021.

3.2 Medvirkning
Et klatreanlegg retter i stor grad sin aktivitet mot barn og unge, og dette har vært en viktig målgruppe
å ivareta i planarbeidet. Det har også vært avholdt møte med klatreklubbens medlemmer samt
barnas representant i Molde kommune på Teams 29.04.21. I møtet ble løsninger i planforslaget
diskutert og kommentert. Se vedlagte referat.
Grandfjæra omfatter et stort antall leietakere, og for å tilrettelegge for adkomstløsninger til
klatrehallen og etablering av parkeringsplasser for sykkel er det nødvendig å gjøre endringer på
dagens uteområder og innvendige planløsninger. Molde Næringseiendom har hatt løpende kontakt
med leietakerne slik at disse har blitt informert om planarbeidet og tiltakene som skal gjennomføres.

Innkomne merknader til varsel om oppstart
Det kom inn 8 merknader til oppstartsvarselet. Det er skrevet eget vedlegg med oppsummering av
merknadene med kommunalsjefens vurderinger. Merknadene ligger i sin helhet som vedlegg til
planforslaget.
Innkomne merknader etter offentlig ettersyn
I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn 6 merknader. Merknadene er oppsummert og
kommentert i eget vedlegg, i tillegg til at merknadene også følger planbeskrivelsen som vedlegg.
Statens vegvesen og Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet innsigelser til planforslaget med
bakgrunn i manglede vurderinger av trafikale konsekvenser for E39, samt noe mangelfull ROSanalyse. Det er opprettet kontakt med disse høringsinstansene, og planmaterialet er oppdatert slik at
innsigelsene er trukket.

6

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 Overordnete planer
Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020-2024
Regional planstrategi (RPS) er et felles styringsverktøy for kommune, fylke, stat, næringsliv og
frivillighet for at vi sammen skal oppnå ønsket utvikling i fylket. De langsiktige målene i RPS er:
• Møre og Romsdal skal være et foregangsfylke på samarbeid
• Møre og Romsdal skal bli miljøfylke nr. 1
• Møre og Romsdal skal være et attraktivt og mangfoldig fylke der folk velger å bo
• Møre og Romsdal skal ha et internasjonalt ledende næringsliv og en innovativ offentlig
sektor.
Fylkesplan for bærekraftfylket Møre og Romsdal 2021-2024
Fylkesplanen tar utgangspunkt i Regional planstrategi og er bygd opp rundt FN sine bærekraftmål og
de tre bærekraftdimensjonene. Klima og miljøutfordringer, sosial bærekraft og økonomisk utvikling.
Aktuelle utviklingsmål fra fylkesplanen er:
• Forvalte sjø- og landarealene slik at det blir lagt til rette for bærekraftig verdiskapning, basert
på en arealbruk som avgrenser behovet for transport, og hindrer unødvendige
landskapsinngrep.
• Ha en ledende posisjon i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi med høy grad av
gjenbruk, og god avfallshåndtering.
• Ha nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, og er preget av tillit,
tilhørighet, trygghet og tilgjengelighet.
• Ha inkluderende og trygge byer- og tettsteder med særpreg, som tilbyr gode bomiljø og
offentlige rom, attraktive arbeidsplasser, et variert kultur- og tjenestetilbud, og miljøvennlig
transport.
• Ha et kultur- og fritidstilbud som er relevant og tilgjengelig for alle, og frivillige lag- og
organisasjoner som skaper mangfold og engasjement.
• Skape flere og bedre nyetableringer og løfte fram bedrifter med potensial for vekst og
internasjonalisering.
Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025
Området er innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse.
Området ligger innenfor grensen for det som er avsatt som sentrumsområde, stiller følgende krav til
parkering:
Virksomhet

P-formål

Kontor
Idrettsanlegg m/tilskuere
Idrettsanlegg u/tilskuere

P-pl./100 m2 BRA
P-pl./10 tilskuer
P-pl./100 m2 BRA

Sykkel
(min)

1
2
1

Bil
(maks)

1
1
0,5

Tabell 2-1 Parkeringsnorm i bestemmelsene til Kommuneplan for Molde 2015-2025

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan er Områdeplan for Grandfjæra, PlanID 1502201128, vedtatt 24.02.2013.
Arealet er regulert til Næringsbebyggelse og ligger innenfor delområde N2. Innenfor området tillates
næringsformål for kontor og lager, med en mindre andel til forretning og service. Det åpnes også for
verkstedsfunksjoner.
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Høghallen skal ha en maksimal kotehøgde på 32 moh, og det stilles krav til 1 parkeringsplass per
100 m2 areal til næringsformål.

Figur 4-1: Utsnitt fra områdereguleringsplan Granfjæra.

Det er gitt følgende rekkefølgekrav i områdereguleringsplanen:
Før det kan gis rammetillatelse i N2 skal parkering, adkomst og trafikkbelastningen i krysset ved veg
KV2 og Birger Hatlebakksveg være redegjort for. Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse i N2,
skal eventuelle tiltak i krysset ved veg KV2 være utført og den del av adkomstveg KV2 langs
området N1 være opparbeidet med tilhørende fortau på sørsiden inkludert området GG1.

4.3 Tilgrensende planer
Detaljregulering for Grand Fjære boligområde (planID 201921) er under utarbeidelse vest for
planområdet. Det er i planen stilt krav om signalregulering og gangfelt over E39.

4.4 Temaplaner
Følgende temaplaner er aktuelle for planarbeidet:
Molde kommune, Barne- og ungdomsplan 2016-2026.
Temaplanen legger blant annet vekt på at barn og unge får tilgang til fritidsaktiviteter og møteplasser,
der de kan møte venner og utvikle seg fra egne interesser. Det innebærer at barn og unge kan
ferdes og oppholde seg trygt langs veier og i det offentlige rom. Det legges også vekt på tett
samarbeid der barnehage, skole, SFO, kultur og frivillige aktører samhandler systemrettet og
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konkret. Medvirkning skal ivaretas av alle tjenester som arbeider med barn og unge, kommunens
formelle organ, Barne – og ungdomsrepresentanten og Molde ungdomsråd er viktige aktører.
Molde kommune, Energipolitisk handlingsplan, mai 2008
Molde kommune har en visjon om å være i front med en trygg, fleksibel og miljøvennlig energibruk.
Planen er bygd opp omkring tre hovedfokusområder:
• Effektivisere energibruk
• Øke andelen fornybare energikilder
• Minske utslipp

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Følgende, statlige planregningslinjer er viktige for planarbeidet:
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014)
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)

5. STEDSANALYSE/BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
5.1. Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse
Planområdet ligger ca. 1 km øst for Molde sentrum, og er avgrenset av eiendomsgrensene til gnr/bnr
25/1679, som er eid av Molde Næringseiendom AS. Planområdet er på ca. 2,6 daa.

Figur 5-1: Planområdets beliggenhet og varslet planavgrensning.

Planområdet ligger ifølge kommuneplanens arealdel innenfor grensen til det som regnes som
sentrumssonen i Molde, men ligger i praksis i overgangssonen mellom dagens sentrumskjerne og
områdene for storvarehandel i Lingedalen, Moldegård og Grandfjæra.
Til offentlig ettersyn er det gjort noen mindre justeringer av plangrensen. Den delen av planområdet
som lå utenfor kaifronten er tatt ut av planforslaget. I tillegg er dagens trapperom som ligger nordøst
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for dagens høghall tatt inn i planområdet. Endringer berører samme grunneier, og det har ikke vært
behov for ny varsling av planoppstart som følge av den mindre justeringen.

Figur 5-2: Planområdets beliggenhet og varslet planavgrensning.

5.2 Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk
Innenfor planområdet ligger Høghallen, som er en del av boligkomplekset i Grandfjæra næringspark,
samt kjøreareal, parkeringsplasser og kaiområdet innenfor eiendommen. Etter salget av
Stålprodukter i 2001, har Molde Næringseiendom arbeidet med konvertering av industrilokalene i
Grandfjæra til moderne kontorer, butikk og lagerlokaler. Totalt i dag utgjør dette ca. 25 000
kvadratmeter med næringslokaler.
Høghallen benyttes i dag som lagerlokale, men har et utviklingspotensial for utvikling for ytterligere 78000 kvadratmeter næringslokaler i området. Høyden på bebyggelsen i dagens situasjon tilsvarer ca.
7 etasjer.
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Figur 5-3 Planområdet sett sørfra, høghallen utmerker seg sentralt i bildet, med Molde Mølle til høyre. Vest for
Høghallen ligger de konverterte industrilokalene, med henvendelse mot adkomstvegen Grandfjæra. Illustrasjon
fra Google Earth Pro.

5.3 Stedets karakter
Grandfjæra er sentralt beliggende i overgangssonen mellom gjenreisningsbyen Molde og
næringsområdene lenger øst. Tidligere besto området av industrivirksomheter, og var lenge preget
av Stålprodukter som benyttet bebyggelsen i området til sin virksomhet. Stålhallen ble da benyttet til
produksjon av offshore kraner.
Bygningsmassen i Grandfjæra næringspark har de senere årene blitt transformert fra industri til
næringsbebyggelse, og har fått et estetisk løft ved at fasadene er fornyet og påbygd, og innvendig
bygningskompleks er modernisert. Høghallen ligger innenfor det eksisterende næringsområdet, som
dermed består av en samling av både ny og gammel bygningsmasse.
Molde næringseiendom har bygget ut kontorlokaler over de gamle produksjons- og lagerlokalene på
kainivå, slik at bygningsmassen har i dag en høyde på ca. 5 etasjer, mens høghallen har ca. 7
etasjer. Like øst for planområdet ligger Molde Mølle, som er et landemerke med 11 etasjer og med et
eksklusivt kontorlokale på toppen. Øst for planområdet ligger også Malerhallen, som har et
tilsvarende utviklingspotensial på ca. 5000 kvadratmeter.
Uteområdene består av harde flater med asfalt- eller betongdekken, og benyttes til trafikkformål i
form av kjøreveg/adkomstveger, gangsoner, fortau, parkeringsplasser og noe lagerplass for
næringsaktørene i området.
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Figur 5-4 Planområdet sett vestfra, med Molde Mølle som høyeste bygg til høyre i bildet. Illustrasjon fra
områdeplanen, foto ved Asplan Viak

5.4 Landskap
Planområdet ligger nede ved sjøen i den østre enden av den slake buen som definerer sjøfronten i
Molde sentrum. I dette området ligger landskapet noe fremskutt ut i sjøen, noe som gir området
svært gode solforhold og en flott utsikt over fjorden, holmene og fjellene syd for Molde. Om
sommeren varer kveldsolen lengre i dette området enn store deler av resten av Molde.
Selve kaiområdet i framkant av høghallen ligger på ca. kote 3,5 moh, mens terrenget stiger på
nordover til ca. kote 9 på platået i bakkant av bygningsmassen. Høydeforskjellen tas opp med
adkomstveger ned til kaiområdet på begge sider av bygningsmassen, med et stigningsforhold ca.
1:10.
I forhold til lokalklima så er området utsatt for vær fra sør-vest, og ved sterk vind fra denne retningen
kan dette gi stor belastning på kaien og bebyggelsen i området gjennom at det bygger seg opp store
bølger inn mot området.
Området har i dag ingen landskapstrekk med kulturell verdi.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet har sitt navn fra Grand Hotel, et hotell i sveitserstil som var plassert i området i
perioden fra 1880-1919. Hotellet brant ned, og det er ingen rester etter anlegget. Planområdet har
liten kulturverdi, og det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, eller som berøres av
planforslaget.

5.6 Naturverdier, landbruk, skogbruk og fiskeri
5.6.1 Registrerte forhold
Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet. Området er i dag ikke i bruk til rekreasjon,
men det er mulig å bruke kaiområdet til å fiske fra. Det er ikke landbruksareal innenfor planområdet.
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5.6.2 Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12
Planforslaget berører ikke naturmangfold, og prinsippene etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er derfor
ikke vurdert ytterligere. Forholdet er sjekket ut i Naturbase og Artskart.

5.7 Trafikkforhold
5.7.1 Kjøreveger
Planområdet har kjøreadkomst fra vegen Grandfjæra, som vist i under. Vegen er i dag tilknyttet i øst
til Birger Hatlebakks veg med et T-kryss, og i vest til E39 også med et T-kryss.

Figur 5-5 Kjøreadkomst til planområdet og tilbud for myke trafikanter og kollektivreisende.

Trafikkgrunnlaget for 2019 ble samlet ifm. reguleringsplan for nytt bolig- og sentrumsområde for
Grand Fjære, vest for planområdet. Døgntrafikk på vegnettet i 2019 er vist i under.

Figur 5-6 ÅDT-estimat for år 2019 (med andel tungtrafikk) for vegnettet knyttet til planområdet. Kilde:
Asplan Viak 2020.
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5.7.2 Myke trafikanter
Planområdet er godt lokalisert i forhold til overordnet gang- og sykkelnett. I øst-vest retning er det
etablert gang- og sykkelveg langs sørsiden av E39 (Kåre Solhjells veg), som gir god adkomst både
fra Molde sentrum og den østlige delen av byen. Langs denne aksen må myke trafikanter krysse
kjøreveg i krysset mot fergekaien, krysset mot Grandfjæra og i krysset mot Birger Hatlebakks veg.
Det mangler i dag en kort strekning med separat tilbud for gående og syklende langs Oskar
Hanssens veg forbi avkjøringen til parkeringsområde vest for Molde Storsenter. Det er etablert gangog sykkelveg langs nordsiden av Birger Hatlebakks veg fram til krysset med Sofie Jørgensens veg.
Området rundt Molde Storsenter er utflytende ved inn- og utkjøringen til parkeringsplassene, noe
som er uheldig med tanke på trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Fra nord er det etablert gangfelt over E39 med mulighet for kryssing over til Grandfjæra. Gangvegen
har videre tilknytning til boliggatene Fannebovegen og Grandvegen, hvor myke trafikanter blandes
med biltrafikk i boliggaten. Trafikkmengden i disse gatene er så liten at det vurderes som akseptable
løsninger. Langs Fannestrandsvegen og Moldegårdsvegen er det tosidige fortausløsninger for myke
trafikanter. Snarvegen over Banehaugskogen gir videre raskt adkomst til signalregulert gangfelt over
Moldegårdsvegen og videre adkomst mot Roseby og boligområdene nordover.
Det er noe tilrettelagt sykkelparkering i området i dag, ca. 63 plasser, og 9 sykkelstativ utenfor
forretningsarealene (Kiwi) langs Grandfjæra. Det er ikke særskilt tilrettelagt for myke trafikanter rundt
bebyggelseskomplekset i Grandfjæra i dag, med unntak av fortau i området på utsiden av KIWI.

5.7.3 Kollektivtransport
Det finnes også bussholdeplasser langs E39 i kort gangavstand (ca. 150 – 200 m) fra planområdet.
Stoppene har hyppig busstilbud, med ruter til ulike deler av Molde og regionbusser. Kryssing av
vegen er i et gangfelt som ligger mellom bussholdeplassene, litt øst for krysset med Grandfjæra.
Gang- og sykkel forbindelse mot Grandvegen og Molde sentrum fortsetter fra nord-siden av vegen.

5.7.4 Trafikksikkerhet
Grandfjæra har i dag ikke adskilt tilbud for gående og syklende, bortsett fra et gangfelt mellom
forplassen til Kiwi-butikken og parkeringsplassen som ligger på nordsiden av Grandfjæra.
I NVDB er det de siste 10 årene (etter januar 2011) registrert tre trafikkulykker med fotgjenger
involvert, knyttet til kryssing i gangfelt over E39 (Kåre Solhjells veg) og Moldegårdsvegen, derav den
ene ligger i nærheten av planområdet, ved kryssing over til Grandvegen. Dette var fotgjenger som
krysset kjørebanen utenfor gangfelt.
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Figur 5-7 Utsnitt fra vegkart (statens vegvesen) med ulykkesstatistikk fra NVDB etter januar 2011 (siste 10 år).

5.8 Barn og unges interesser
Dagens bruk i området er i hovedsak industri og forretningsformål, og er ikke en naturlig ferdselsåre
mellom bomiljø eller til/fra skole/fritidsaktivitet.

5.9 Teknisk infrastruktur
Det er behov for etablering av ny nettstasjon i forbindelse med planforslaget for å dekke
planområdets strømforsyning.
Vannforsyningen i området er tilfredsstillende. Ingen spesielle utfordringer vedr. overvann. Spillvann
må føres til kommunalt ledningsnett, ved hjelp av pumpe. Overvann håndteres lokalt
All renovasjon i området er i dag samlet til eget areal utenfor inngang P-hus øst. I dette låsbare
rommet er alt av avfallskontainere til for hele bygningsmassen samlet på ett sted, lett tilgjengelig for
kommunens renovasjonsbiler. Alle renholdere er oppdatert på systemet og løsningen har vært
praktisert i flere år og fungerer meget godt. Arealet har arealmessig kapasitet til også å ivareta avfall
fra Høghallen.

5.10 Universell utforming
Adkomstveg til planområdet Grandfjæra ligger flatt i terrenget, med liten høydeforskjell til
nærliggende kollektivholdeplasser langs E39. Det er ikke tilrettelagt for sammenhengende fortau
langs Grandfjæra i dag. Det er oppført belysning utenfor forretningsarealene langs sørsiden av
Grandfjæra, og langs E39. Det er 5 meter høydeforskjell fra adkomstveg Grandfjæra til kaikanten.
Adkomstveg mellom byggene er nedkjøring til p-kjeller i dag, og det er ikke tilrettelagt for gangtrafikk
mellom kaikant og adkomstveg.

5.11 Grunnforhold
I forbindelse med forhåndskonferansen for byggesak ble det stilt krav om dokumentasjon på at
sikkerhet mot fare for kvikkelireskred er ivaretatt i området. Bakgrunn for dette er at tiltaket ligger
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innenfor en aktsomhetssone for områdeskred av kvikkleire. Norconsult har gjennomført supplerende
undersøkelser (rapport 52100710 RIG-R01) i området for å ivareta kravet om dokumentasjon av
sikker grunn. Undersøkelser i området indikerer generelt at løsmassene varierer noe i fasthet. Det er
ikke påvist kvikkleire i de undersøkte posisjonene, noe som fører til at det aktuelle
aktsomhetsområdet kan reduseres. Områdestabiliteten for høghallen næringsbygg og klatrehall
anses derfor som tilfredsstillende.

Figur 5-8 NGUs løsmassekart

5.12 Støyforhold
Planområdet ligger skjermet fra E39 og trafikken langs Grandfjæra, med henvendelse mot sjøen.
Formålene som etableres (kontor og idrettsformål) er ikke ansett som støyende virksomhet, og det
stilles ikke krav til støyutredning for bebyggelsen. For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk
forskrift. Det er stilt egne krav i områdeplanen til grenseverdier for støy fra havnerelatert virksomhet,
bestemmelsen videreføres i planforslagets reguleringsbestemmelser.

5.13 Risiko- og sårbarhet
Tidligere ROS-analyser
Det er gjennomført omfattende ROS-analyser i området i forbindelse med områdereguleringsplanen.
Det er i tillegg gjennomført ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanen for Grand Fiære vest
for området. I forbindelse med planarbeidet er det gjort en ny vurdering av risiko og sårbarhet i
området. Funnene fra gjeldende planer er gjennomgått og vurdert på nytt, i tillegg er det gjort
vurderinger i forhold til å avdekke potensiell ny risiko i området.
Vurderingen konkluderer med at tiltaket ikke medfører endringer av utforming eller bruk av området
av en slik karakter at det medfører ny risiko eller sårbarhet i området. Sjekklisten i tabellen nedenfor
er basert på sjekkliste fra DSB sin veileder for ROS-analyser 2017 og dokumenterer funn av risiko i
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området. Vurderingene for hvert enkelt punkt er begrunnet, de punktene som er aktuelle å videreføre
fra områdereguleringsplanen er oppsummert som egne kommentarer.
Følgende punkter var vurdert som aktuelle i områdereguleringsplanen:
Punkt
Utglidning i området, ustabile grunnforhold

Ekstremvær, stormflo, inkl. havnivåstigning

Flodbølge som følge av fjellskred i sjø/vatn

Veg- og trafikkanlegg, evt. ulykkespunkt

Brannberedskap og slokkevann

Offentlig tjenesteyting

Kommentar
For å eliminere risiko ble det vurdert i
områdereguleringsplanen at grunnforholdene i
hovedsak er stabile og gode, med unntak av et
område ved dagens fergeleie.
Det er gjort supplerende grunnundersøkelser i
forbindelse med denne reguleringsplanen som
dokumenterer gode grunnforhold.
Det er i planfasen fastsatt høyder som ivaretar
beregnede havnivåstigning. Det forusettes
videre at fyllinger og konstruksjoner
dimensjoneres og forankres slik at de motstår
de påregnelige naturbelastningene.
Sannsynlighet for flodbølge er vurdert til ca.
1/10 000 år, som er vesentlig lavere enn
kravene til sikkerhet i teknisk forskrift.
Planarbeidet har kommet fram til en omforent
løsning som inngår i områdereguleringsplanen.
Utarbeidet trafikal løsning for tilkomsten til
fergeleiet og til Grandfjæra er vurdert til å
ivareta de kapasitetsmessige og
sikkerhetsmessige forhold som er nødvendige.
Det ble gjennomført møter for å avklare krav til
sikkerhet i forhold til brann i
områdereguleringsplanen. Det ble konkludert
med at området er tilfredsstillende utformet
med tanke på brannberedskapen. I forbindelse
med dette planarbeidet har det vært dialog med
Molde kommune sin VA-avdeling som bekrefter
at det er tilstrekkelig med slokkevann i området.
Kommunen konkluderer med at utbygging i
området ikke medfører behov for
oppdimensjonering av eksisterende barnehageog skolekapasitet. Forholdet er ikke en
begrensende faktor for utforming og
gjennomføring av planen.

Oppdatert ROS-analyse
Risiko og sårbarhetsanalysen følger veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap”
Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”.
Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å integrere beredskapsmessige hensyn i kommunal
planlegging. Den skal identifisere mulige uønskete hendelser og vurdere hvor stort risikoen er at
disse inntreffer og hvilke konsekvenser som resulterer fra hendelser.
Analysen baserer på antagelser om hendelser som kan inntreffe innenfor området eller som kan
ramme området. I områder der det ble identifisert farer som gjør det nødvendig å komme med
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avbøtende tiltak, må disse tiltakene bli del av godkjenningsprosessen under en
byggesak/tiltaksgjennomføring.
Vurderingskriterier deles inn i sannsynligheten og resulterende konsekvens.
Sannsynlighet
Svært lite sannsynlig
Lite sannsynlig
Middels sannsynlig
Høy sannsynlighet
Svært høy sannsynlighet
Virkning

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år (<0,1% sannsynlighet pr. år)
1 gang i løpet av 100 til 1000 år (0,1 – 1% sannsynlighet pr. år)
1 gang i løpet av 50 til 100 år (1-2% sannsynlighet pr. år)
1 gang i løpet av 10 til 50 år (2 – 10% sannsynlighet pr. år)
Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år (>10% sannsynlighet pr. år)

Betegnelse

Personer

Lite virkning

Personskader

Moderat virkning

Alvorlig skade av enkelt person

Alvorlig virkning

Dødelig skade av en til noen få
personer
Flere døde personer

Svært lite virkning

Svært alvorlig
virkning

Samfunnsfunksjoner/Materielle verdier/økonomiske tap

Ingen personskade

Ingen svikt/tap i samfunnsfunksjoner
Materielle skader <100k kr.
Ubetydelig svikt/tap av samfunnsfunksjoner
Materielle skader 100k-1mill
Kortvarig svikt/tap av samfunnsfunksjoner
Materielle skader 1mill – 10mill
Svikt/tap av samfunnsfunksjoner
Materielle skader 10mill – 100mill
Varig svikt/tap av samfunnsfunksjoner
Materielle skader >100mill

For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen
representerer risikoverdi og det velges å legge til grunn at risiko er produkt av sannsynlighet og
konsekvens.
Grønn farge angir: Liten risiko Ingen tiltak nødvendig
Gul farge angir: Middels risiko Tiltak bør gjennomføres
Rød farge angir: Stor risiko Tiltak må gjennomføres

Sannsynlighet
5.
4.
3.
2.
1.

Svært høy sannsynlig
Høy Sannsynlig
Middels sannsynlig
Lite sannsynlig
Svært lite sannsynlig
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1. Svært lite
virkning
5
4
3
2
1

2. Lite virkning
10
8
6
4
2

Virkning
3. Moderat
virkning
15
12
9
6
3

4. Alvorlig
virkning
20
16
12
8
4

5. Svært alvorlig
virkning
25
20
15
10
5

Tabell 5-1: ROS-analyse, sjekkliste fra DSB sin veileder, 2017, bearbeidet av Asplan Viak.

UØNSKEDE HENDELSER

Naturhendelser

Andre
uønskede
hendelser

AKTUELL?
Ja
Nei (begrunnes her)

Ekstremvær
Storm og orkan

Nei

Lyn- og tordenvær

Nei

Flom
Flom i sjø og vassdrag
Urban flom/overvann

Nei
Nei

Stormflo, inkl. flodbølge

Nei

Skred
Skred (kvikkleire, jord,
sten, fjell, snø)

Nei

Det er utført tilleggsundersøkelser i forhold til
kvikkleirevurderinger i området, det er ikke
funnet sensitive masser i grunnen som kan
få konsekvenser for planforslaget. Se vedlagt
rapport vedrørende geoteknikk.

Nei
Nei

Det er ikke skog i området
Det er ikke lyng i området

Nei

Planområdet vil ikke være påvirket av ulykker
på vegnett, luft eller sjø. Eiendommen ligger
tilbaketrukket fra hovedvegnettet.
Kaiområdet benyttes innimellom av større
båter/fartøy, og for eksempel hurtigruten kan
benytte området som reservekai. Det
vurderes likevel at dette ikke påvirker tiltaket.
Planforslaget har flere tiltak i seg for å
forbedre forholdene for myke trafikanter.

Skog- og lyngbrann
Skogbrann
Lyngbrann
Transport
Større ulykker (veg, bane,
luft, sjø)

Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer
Nei
Akutt forurensning

Nei

Eiendommen ligger i et område hvor været
kan stå hardt på fra vest/sør-vest, men det er
ikke av en slik karakter at det må vurderes
spesiell risiko i området. Bygningen ligger
over nivå for stormflo og bølgepåvirkning.
Eiendommen er ikke spesielt utsatt for lynog tordenvær. Molde Mølle ligger ved siden
av og fungerer som «Lynavleder».
Ligger ikke i nærheten av vassdrag.
Eiendommen ligger ved sjøen, overvann
renner bort. Tiltaket endrer ikke på
avrenningsforholdene i området.
Bygningen skal dimensjoneres for
sikkerhetsklasse F2 i henhold til TEK17, med
sannsynlig gjentaksintervall 1/200. Bygningen
ligger over nivå for havnivåstigning og
stormflo, jfr. flomsonekart fra kartverket og
beregninger utført av Norconsult i forbindelse
med prosjektering av Sjøfronten 1-3.

Oshaug Metallstøperi ligger i nærheten av
området, men utslippene herfra er regulert.
Det er ingen kjente kilder til akutt
forurensning i planområdet. Det forutsettes
utarbeidet miljøoppfølgingsplan i forbindelse
med ombygging av høghallen.
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Brann, eksplosjon i
Nei Det er ingen industrianlegg i nærområdet
industri (tankanlegg,
som utgjør særskilt brannfare for
oljeterminal, LNG-anlegg,
planområdet.
raffineri)
Brann
Brann i transportmiddel
Nei Planområdet er skjermet fra trafikkområder
(veg, bane, luft, sjø)
Brann i bygninger og
Nei Bygningen prosjekteres i tråd med gjeldende
anlegg (sykehus,
brannforskrifter. Eksisterende
sykehjem, skole,
næringsbygninger i området har
barnehage,
sprinkelanlegg.
idrettshaller/tribuneanlegg,
asylmottak, fengsel/arrest,
hotell, store
arbeidsplasser,
verneverdig/fredet
kulturminne)
Eksplosjon
Eksplosjon i
Nei Det er ikke industrivirksomhet i området med
industrivirksomhet
særskilt eksplosjonsfare
Eksplosjon i tankanlegg
Nei Det er ikke tankanlegg i området
Eksplosjon i fyrverkeriNei Det er ikke fyrverkeri- eller eksplosivlager i
eller eksplosivlager
området
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd
Nei Området er ikke påvirket av dammer
Distribusjon av forurenset
Nei Tiltaket/virksomheten er ikke sårbar i forhold
drikkevann
til drikkevann.
Bortfall av energiforsyning Nei Ikke samfunnskritisk virksomhet
Bortfall av telekom/IKT
Nei Ikke samfunnskritisk virksomhet
Svikt i vannforsyning
Nei Ikke samfunnskritisk virksomhet
Svikt i avløpshåndtering/
Nei Ikke samfunnskritisk virksomhet
overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Nei Ikke samfunnskritisk virksomhet
for personer og varer
Svikt i nød- og
Nei Ikke samfunnskritisk virksomhet
redningstjenesten

5.14 Nærmere vurdering av stormflo inkludert bølgepåvirkning
I kartverket sin kartinnsynsløsning (https://kartverket.no/sehavniva/) er havnivåstigning for Molde
kommune for år 2090 beregnet til 73 cm. Norconsult har i tillegg beregnet flomfare og bølgehøyde i
forbindelse med prosjekteringen av sjøfronten (Flomfare ved kaifronten 1 Molde, RI_Bølge_01,
06.11.2017), samt Beslutningsgrunnlag – Havnivåstigning og kainivå (RIBølge-N01) for sjøfronten 2.
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Figur 5-9. 200-årsflom, 2090. (Kilde: Se havnivå i kart | Kartverket.no)

I Norconsult sine beregninger for Sjøfronten 1 er det lagt til grunn en antatt situasjon ca. 50 år fram i
tid. I beregningene er returperiodene for stormflo og bølgehøyde identiske, slik at
beregningsmetoden er konservativ, men ikke urealistisk. Verdier for bølgehøyder, Hs og stormflo i
hhv 2016 og 2062 ved Hamnegata er vist i figur 5-10). Signifikant bølgehøyde med returperiode 200
år er 1.00 meter. (Notat, Flomfare ved Kaifronten 1 Molde, 06.11.2017, Norconsult).

Figur 5-10. Ekstremverdier av bølgehøyder (2016) og stormflo (2016 og 2062). (Norconsult).

I forbindelse med prosjektering av sjøfronten 2 er beregningene for havnivåstigning oppdatert og
vurdert på nytt. Verdier for høyeste astronomiske tidevann er vist i figur 5-11. I tillegg ble signifikant
bølgehøyde vurdert til å være 1,2 meter, dvs. 20 % høyere enn for sjøfronten 1. (Notat, Bølgekrefter
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Sjøfronten 2, Norconsult 23.03.2020). Dette kommer av at sjøfronten 1 er mer skjermet fra
havnebassenget enn sjøfronten 2.

Figur 5-11. Verdier for middelvann og høyeste astronomiske tidevann i cm i forhold til NN2000. (Norconsult).

For sjøfronten 2 er det benyttet oppdatert regelverk, og det ble anbefalt å heve nivået på kaifronten til
kt. + 2.80 i forhold til sjøfronten 1 hvor nivået er kt. + 2.23. (Notat, Beslutningsgrunnlag –
Havnivåstigning og kainivå, 06.12.2019). Dette tilfredsstiller krav til høyder i 2050 i forhold til
stormflo.
Etablering av klatrehall ved Grandfjæra ligger i kort avstand fra Molde sentrum, og det vurderes at
resultatene fra sjøfronten også kan benyttes for Grandfjæra. Tiltaket skal dimensjoneres for
sikkerhetsklasse F2, som tilfredsstiller en returperiode på 200 år.
Ved Grandfjæra ligger kaifronten på kt. + 3.35. Ved framkant av bygget og gulv 1. etasje har kt. +
3.48. Kaien øst for bygget ligger noe lavere, ca. på kt. + 2,9. Nytt inngangsparti på østsiden av
bygget ligger derimot ca. 43 meter inn fra kaifront og vil ikke være eksponert for eventuelle bølger
som kan slå inn over kai ved stormflo. Ved Grandfjæra tilfredsstilles dermed kravene til
havnivåstigning, stormflo og bølgehøyder framskrevet til 2090.
Konklusjon:
Beregninger viser at området ikke vil være utsatt for stormflo og bølger, og at det ikke foreligger
risiko i forhold til dette.
Ved gjennomgang av tidligere ROS-analyser, samt gjennom oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og
gjennomgang av sjekkliste basert på DSB sin veileder er det ikke avdekket uakseptabel risiko i
prosjektet.
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6. BESKRIVELSE OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET
6.1 Planlagt arealbruk
Planforslaget legger til rette for etablering av idrettsformål/klatrehall med kontorbygg over i totalt inntil
7 etasjer. Adkomst og parkering skjer utenfor selve planområdet, gjennom/i nabobebyggelsen. Det
reguleres kun private formål, som framgår av plankartet. Størrelsen på planområdet er 2,5 daa,
hvorav avsatt areal til bebyggelse utgjør 1,4 daa. Planbestemmelser sikrer viktige forhold i planen,
rekkefølgebestemmelser, dokumentasjonskrav mv. Illustrasjonsskisser som følger planforslaget viser
mulig løsning av foreslått bygningsmasse.

6.2 Reguleringsformål
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-5 reguleres området til følgende formål:
Formål

Feltnavn

Areal (daa)

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)

BKB

1,4

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Torg (2013)
Parkering (2080)

SKV
ST
SPA

0,5
0,1
0,2

Totalt

2,2
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Figur 6-1 Plankart etter offentlig ettersyn.

6.3 Bebyggelses plassering og utforming
Hovedadkomst til klatrehallen blir fra Grandfjæra, ved siden av inngangen til Kiwi-butikken, som vist i
illustrasjoner på neste side. Det legges til rette for kontor og idrettsformål (klatrehall) innen BKB.
Formålsgrensen fungerer som byggegrense for tiltaket. Fotavtrykket for bebyggelsen ligger innenfor
byggegrensene i N2 avsatt i områdeplanen.
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Figur 6-2 Øverst; plan og snitt av adkomst gjennom eksisterende bebyggelse til klatrehallen fra Grandfjæra.
Nederst; Situasjonsplan med hovedadkomst fra Grandfjæra og sideinnganger i øst. Nybygg innen planområdet
vises med rosa. Illustrasjoner av Norconsult.
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Figur 6-3 Bygningsmassen sett fra sørøst. Illustrasjon: Norconsult.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Det tilrettelegges for inntil 7 etasjer bebyggelse innen planområdet. Bebyggelsens makshøyde skal
ikke overstige kote +32. Dette er i samsvar med områdeplanen, og er sikret i
reguleringsbestemmelsene.

Figur 6-4 Snitt gjennom bebyggelsen sett fra øst, som viser tilknytning til eksisterende bebyggelse i nord, med
idrettsanlegg/klatrehall i bebyggelsens nederste etasjer, og 5 etasjer kontor over, samt en inntrukket terrasse
mot sør.
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6.3.2 Grad av utnytting
Det tillates en utnyttelse på maksimalt %BYA = 100 % innen området BKB. Planforslaget er i
samsvar med føringene fra områdeplanen, som har høydebegrensning til kote +32 og større
fotavtrykk med utkraging mot sjøen innen N2.

6.3.3 Innpassing i by-/bygdeområdet
Nytt bygningsvolum vil i hovedsak ha samme dimensjoner som tidligere bebyggelse på tomten, med
unntak av 10 meters utvidelse av bygningsmassen mot kaikanten, som medfører en noe framtrukket
fasade mot kaikanten. Det ivaretas en kaikant på minimum 10 meter med plass til passering av
kjøretøy. Høyde på bebyggelsen blir som i dag, og innpasser seg makshøyder i områdeplanen.
Det planlegges for flatt tak, i tråd med tilliggende bebyggelse, og bebyggelsen vil få flere vindusflater
enn tidligere. Dette vil trolig ha lite påvirkning på omkringliggende bebyggelse utover noe mer
innsyn/utsyn i forhold til allerede transformerte næringsarealer. Utvendig overflater utføres med
tilsvarende materialer som for eksisterende bebyggelse bygg i kvartalet. Dette er en kombinasjon av
malt betong, fasadeplater med felter med kontrast farger og partier med glassfasader. Alle tak tekkes
med papptekking. Farger tilpasses eksisterende bebyggelse.
Det er planlagt tilrettelegging for et mindre torg/uteplass (ST) på deler av kaikant til bruk av
idrettsformål/klatrehall. Bestemmelsene åpner for tilrettelegging med sitteplasser, vegetasjon o.l som
er tilpasset idrettsformålets behov. Det tillates fysisk avgrensning fra trafikkareal/kai med gjerde.
Det er ikke tilrettelagt for at det skal være inngangsparti til klatrehallen fra dette området.

6.3.4 Forholdet til framtidig byutvikling
Grandfjæra er et område hvor Molde kommune gjennom overordnet planlegging har tilrettelagt for en
transformasjon av industriområdet til ny bolig og sentrumsutvikling. En kombinasjon av boligutvikling,
handel og arbeidsplasser vil være med på å korte ned avstandene mellom ulike målpunkter i byen,
og dermed også stimulere byen i en mer bærekraftig retning med mindre transportbehov og
tilrettelegging for miljøvennlige transportmiddel. I denne sammenheng vurderes det at en
tilrettelegging også for fritidsaktiviteter i tilknytning til det samme området er med på å forsterke
denne utviklingen på lang sikt. Grandfjæra ligger i et område med allerede god kollektivdekning og et
godt utbygd gang- og sykkelvegnett. Planforslaget foreslår tiltak som skal forbedre trafikksikkerheten
for myke trafikanter ytterligere.
Dagens klatrehall er lokalisert ved Reknesbanen, i tilknytning til det området i byen hvor en stor del
av byens fritidsaktiviteter for barn og unge er samlet. Dette området har i dag trafikale utfordringer i
form av mangel på parkeringsplasser, begrenset tilbud i forhold til kollektivtrafikk og bygater med
dårlig tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk. Økt trafikk til dette området belaster også nærliggende
boliggater. Selv om dagens plassering ligger i gå/sykkelavstand fra boligområder og skoler i
nærmiljøet, har klatremiljøet medlemmer fra store deler av byen og omlandet, som i dag i stor grad
er avhengig av bil for å komme til og fra trening. Ettersom Grandfjæra har god kollektivdekning hvor
både nær- og fjernbusser passerer jevnlig, så vil dette forhåpentligvis kunne være med på å
stimulere til mer bruk av kollektivtrafikk som reisemiddel.
Klatreklubben har i dag ca. 700 medlemmer, og det er begrenset hvor mye klatrehallen har å si for
den framtidige byutviklingen isolert sett. Tiltaket vil først sammen med de andre pågående
utviklingstrekkene i området kunne være med på å løfte Grandfjæra som et attraktivt bo- og
arbeidsmiljø, som også bidrar til å knyte sterkere bånd opp mot utviklingen av Molde sentrum. Nye
Moldeveggen blir et regionalt klatresenter støttet av MR Fylke og Gassror IKS. Det er derfor svært
viktig for regionens barn og unge at Grandfjæra har bedre tilgjengelighet enn dages lokalitet.
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6.4 Tilknytting til infrastruktur
Det skal etableres ny nettstasjon for bygget, og det er stilt krav til opparbeidelse i dialog med netteier
innen BKB, SPA eller SK i reguleringsbestemmelsene.
Det ligger VA nett i grunnen som tidligere er forberedt for vann, avløp og overvann. Eksisterende
pumpekum som pumper kloakk inn på offentlig nett må utbedres. Overvann slippes direkte på sjøen
via eksisterende system, noe som er akseptert av Molde Vann og avløp. Prosjektet medfører ingen
endringer i avrenning i forhold til dagens situasjon.
Det vises til samtale med Gunnar Lindseth fra Molde Vann og avløp (19.5.21), som bekrefter at det
er tilstrekkelig med brannslokkevann i området. I vannledningen som går langs vegen Grandfjæra
nord for planområdet er det tilgjengelig over 100 l/s. Øst for Grandfjæra 32 (Molde Mølle) er det en
eksisterende brannkum med kapasitet på over 50 l/s. Bygningsmassen ligger i tillegg på kaifronten
og ved behov er det også mulig å benytte sjøvann i forbindelse med brannslukking.
Eksisterende renovasjonsløsning i området videreføres, og anlegget har kapasitet til å også ivareta
avfall fra Høghallen.

Figur 6-5 Eksisterende VA-infrastruktur i området.

6.5 Trafikk
6.5.1 Trafikale konsekvenser
Kjøreadkomst til planområdet er via Grandfjæra. Krysset mellom E39 og Grandfjæra er forutsatt
stengt i områdereguleringsplanen, og det er knyttet rekkefølgebestemmelser for dette i forbindelse
med utvikling av området som ligger vest for planområdet. Med nytt planforslag er det totalt beregnet
450 kjøretøy per døgn til området, hvor 100 av disse forventes å gå i makstimen i ettermiddag.
Sammenlignet med tidligere beregninger for områdeplanen blir det like mange biler per døgn med
planforslaget, men ca. 25 flere bilturer i makstimen.
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I sum blir det ingen vesentlige endringer i trafikk i forhold til det som ligger til grunn i
områdereguleringsplanen. Forskjeller ligger innenfor usikkerhetsgrensen for turberegninger. Trafikk
til klatrehallen kan trolig ligge noe lavere som en følge av samkjøring og eventuelt fordeling av
treningstider. Se også vedlagte trafikkanalyse.
I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplanen ble det gjennomført
kapasitetsberegninger i krysset mellom E39 og Birger Hatlebakks veg. Resultatene er vist i tabell 61. Trafikkberegningene er inndelt i tre faser:

 Dagens situasjon
 Mellomfasen år 2022
o Grandfjæra vest utbygd med 254 leiligheter og 600 m2 forretning/service
o All inn- og utkjøring til Grandfjæra vest skjer fra vest (ferjekaia)
o Grandfjæra stengt i vest for inn-/utkjøring av biltrafikk direkte til E39
o Oscar Hanssens veg stengt i vest for inn-/utkjøring av biltrafikk til
Birger Hatlebakksveg
 Lang sikt år 2032
o Grandfjæra øst utbygd med 95 leiligheter og 12.000 m2 kontor (eventuelt noe
forretning)
o Molde Næringseiendom (MNE) utbygd med 12.000 m2 nye kontor og noe eksisterende
virksomheter beholdt
o Ferja er flyttet vekk fra Molde sentrum

I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplanen ble det også utarbeidet prognoser for
trafikkvekst i området for de ulike fasene. Disse er vist i figuren nedenfor.

Figur 6-6: Antall kjøretøy pr. døgn ÅDT på vegnettet rundt Grandfjæra i 2011, 2022 og 2032 inkludert generell
vekst og utbygging i «mellomfasen» i Grandfjæra vest og på lang sikt inkludert Grandfjæra øst og MNE, samt
ferje flyttet på lang sikt (Kilde: NVDB juni 2012 og Vegdirektoratets fylkesvise prognoser for trafikkvekst til bruk
i Effekt fra 28.01 2011)

Tallene viser at selv om Møreaksen eventuelt etableres slik at fergetrafikken opphører, så vil
trafikkmengden langs Kåre Solhjells veg være omtrent som i dag.
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For øvrig viser oppdaterte tall fra NVDB at langs E39 er ÅDT for 2020 7629 kjt/døgn. Dvs at tidligere
prognoser for trafikkvekst ikke har slått til og at trafikkveksten i området er lavere enn forventet.

Resultat fra kapasitetsberegningene er presentert i tabellen nedenfor.
Tabell 6-1: Resultater fra kapasitetsberegninger i krysset E39 x Birger Hatlebakks veg.

Kryss 1 – E39 x Birger Hatlebakksveg
Alternativ
Dagens situasjon

Vegarm fra

Belastningsgrad

Forsinkelse
[sekund] Kølengde [meter]

B. Hatlebakksveg
E39 øst
E39 vest

0,88
0,28
0,26

25
5
2

40
10
0

B. Hatlebakksveg
E39 øst
E39 vest

1,06
0,32
0,28

56
5
2

100
10
0

B. Hatlebakksveg
E39 øst
E39 vest
sikt -

1,08
0,48
0,29

50
7
2

100
20
0

B. Hatlebakksveg
E39 øst
E39 vest

0,68
0,59
0,58

9
8
6

50
30
30

Mellomfasen

På lang sikt

På
lang
rundkjøring

Beregningene viser at trafikken på E39 blir svært lite berørt av utbygging som det legges til rette for i
Grandfjæra, ettersom E39 har forkjørsrett gjennom krysset. Dette gjelder både med og uten stenging
av kryssene Grandfjæra X E39, samt Birger Hatlebakks veg X Oscar Hanssens veg.
Krysset mellom E39 og Grandfjæra er forutsatt stengt i områdereguleringsplanen, og det er knyttet
rekkefølgebestemmelser for dette i forbindelse med utvikling av boligprosjektet Grandfjæra øst.
Trafikkanalysen som følger med planforslaget for etablering av klatrehall i Grandfjæra kommer fram
til samme konklusjonen som i trafikkanalysen fra 2012.
Beregningene fra SIDRA viser at avviklingen på E39 i krysset med Birger Hatlebakksveg har god
avvikling i alle beregningsalternativene, også når Grandfjæra og MNE er fullt utbygd. I Birger
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Hatlebakksveg gir beregningene ustabil avvikling i dagens situasjon og overbelastning i mellomfasen
og på lang sikt for på grunn av problematisk å svinge til venstre ut på E39. Dette skyldes høy
gjennomgående trafikk på E39 som gir korte tidsluker for kjøretøyene som kommer fra Birger
Hatlebakksveg og skal ut på E39. Med lange køer i Birger Hatlebakksveg ut på E39 i vest, er det
sannsynlig at en større andel av trafikken fra Grandfjæra vil kjøre til høyre ut fra Grandfjære til Birger
Hatlebakksveg og ut på E39 i øst.
Med dagens og fremtidige trafikktall for mellomfasen og på lang sikt er det beregnet at det vil være
god avvikling i krysset mellom Grandfjæra og Birger Hatlebakksveg. I Grandfjæra er det på lang sikt
beregnet forsinkelse på opp mot et halvt minutt for å komme ut i Birger Hatlebakksveg i de mest
belastede minuttene på ettermiddagen.

6.5.2 Tilrettelegging for gående og syklende
Planforslaget forbedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter som reiser til planområdet.
Planforslaget sikrer at myke trafikanter kan ferdes separat fra kjørende trafikk på nye fortau. Det
sikres nytt fortau på nordsiden av Grandfjæra og nytt fortau langs vestsiden av Birger Hattlebaks
veg. Nye fortau utgjør en trafikksikker forbindelse til eksisterende gang- og sykkelveg i E39.
Trafikksikkerheten forbedres ytterligere gjennom midlertidig stenging av kryss i Oscar Hansens
veg/Birger Hatlebakks veg. Dette gjør at myke trafikanter kan ferdes separat fra kjørende i Oscar
Hansens veg, og at strekket med blandet trafikk ved avkjøringen til parkeringsområde vest for Molde
Storsenter blir vesentlig kortere enn tidligere.
Opparbeidelse av fortau og miderltidig stenging av kryss er sikret gjennom rekkefølgekrav i
planbestemmelsene. Dagens gangfelt i Grandfjæra ved hovedinngangen gir trygg kryssing for myke
trafikanter fra nytt fortau.

Figur 6-7 Adkomstforhold for trafikanter med planforslaget. Illustrasjonsplan Norconsult (mai 2021)

I nærmeste tilknytning til bygningsmassen og området rundt Grandfjæra legger planforslaget opp til
følgende hovedprinsipper for mobilitet og adkomst:
 Hovedadkomst til bygget i planområdet, inkl. klatrehallen, er fra Grandfjæra. Det legges godt
til rette med innvendige planløsninger som gir adkomst fra hovedinngangen og fram til
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klatrehallen. Dette er vist til i planbeskrivelsen.
 Det etableres en ny, trafikksikker forbindelse for myke trafikanter mellom planområdet og
gang- og sykkelveg og bussholdeplasser i E39. Planen sikrer nytt fortau langs nordsiden av
Grandfjæra gjennom rekkefølgebestemmelser.
 Det etableres trafikksikker kryssing fra nytt fortau fra parkeringsområdet til hovedinngangen
via gangfelt i Grandfjæra.
 Det tilrettelegges for sykkelparkering ved hovedinngangen.
 Det etableres ca. 180 nye sykkelparkeringsplasser innen kort avstand fra hovedinngang og
planområdet.
 Det sikres nytt fortau langs vestsiden av Birger Hatlebakks veg slik at adkomst for myke
trafikanter fra nord forbedres.
 Det er kort avstand fra bussholdeplasser for kontoransatte og besøkende til klatrehallen, og
trafikksikkerheten ivaretas gjennom etablering av nytt fortau.
 Kjøreadkomsten til området er via Grandfjæra. På sikt skal krysset mot E39 stenges i
forbindelse med utvikling av området som ligger vest for planområdet.
 Oscar Hanssens veg stenges for gjennomkjøring slik at denne blir omgjort til gangveg.
 Det legges opp til en reduksjon av antall parkeringsplasser langs østsiden av høghallen, 11
parkeringsplasser her er for ansatte i kontorlokalene samt evt. HC-parkering.

6.5.3 Kjøreatkomst til byggetiltak
Kjøreadkomst til bygget ligger på østsiden av planområdet, og er vist med reguleringsformål
kjøreveg (SKV) på plankartet. Adkomsten er i bruk i dag som varelevering og nedkjøring til p-kjeller,
og det forutsettes videreføring av bruk som i dag. Adkomstvegen er ikke tilrettelagt for gangtrafikk,
og jf. hovedadkomst til bygget er det heller ikke tiltenkt tilrettelegging for myke trafikanter her.

6.5.4 Kollektivtrafikk
Det er kort avstand til eksisterende bussholdeplasser langs E39 for kontoransatte og besøkende til
klatrehallen. Se også tilrettelegging for gående og syklende under 6.6.2

6.5.5 Tilrettelegging for parkering
Ifølge kommuneplanens bestemmelser er det krav om maksimum 61 bilparkeringsplasser med
utbygging av planforslaget. Planen legger til rette for etablering av 11 parkeringsplasser på østsiden
av bygget (SPA). Ansatte og besøkende kan i tillegg bruke eksisterende parkeringstilbudet i
området, bl.a. parkeringsplassen på nordsiden av Grandfjæra, som vist i figur under med bilparkering
(blå) og sykkelparkering (gult). I sum er ca. 317 bilparkeringsplasser, utenom ca. 100 plasser som
Kiwi disponerer, og 63 sykkelparkeringsplasser tilgjengelig. Høvding eiendom driver eiendomsutleie i
området og i Høghallen, og disponerer hovedvekten av p-plassene i områder. De bekrefter per epost
at sambruk av p-plasser i planforslaget er ok, og vil i reforhandlede kontrakter og nye kontrakter ta
inn følgende formulering: «Parkeringsplassene disponeres eksklusivt mellom kl. 07.00 og kl. 15:00.
Ellers i døgnet er det fritt for andre leietakere å benytte plassene.» Det er utarbeidet en
fordelingsnøkkel for antall p-plasser per utleier i Høghallen. Romsdal Tindegruppe disponerer 20
plasser eksklusivt mellom kl. 07:00 og 15:00, og har tilgang på øvrige plasser etter kl. 15:00.
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Figur 6-8 Oversikt tilgjengelige parkeringsplasser i Grandfjæra april 2020 – bil (blå) og sykkel (gult).

6.5.6 Tilrettelegging for sykkelparkering
Sykkelparkering ved hovedinngangen i Grandfjæra skal opprettholdes, og vurderes utvidet. Det
etableres også ca. 180 sykkelparkeringsplasser langs vestsiden av bygget under tak, som blir
tilgjengelig for brukere.

Figur 6-9 Etablering av ca. 180 nye sykkelparkeringsplasser (innenfor rødt område) vest for
bygningene, med trapp opp til fortausnivå på nordsiden.
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6.6 Miljøtiltak
Det er stilt krav til gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser dersom det under grave- og
bygningsarbeider påvises eller mistenkes forurenset grunn eller materialer. Terreng bevares som i
dagens situasjon, og det er lite/ingen vegetasjon i området.

6.7 Universell utforming
Ny bebyggelse skal utformes iht. gjeldende forskriftskrav. Trinnfri adkomst til klatrehallen sikres fra
hovedadkomst i Grandfjæra.

6.8 Barn og unge
Det foreligger ikke barnetråkkregistreringer for området. Dialog med barne- og
ungdomsrepresentanten ved Molde kommune har ikke avdekket eksisterende bruk eller registeringer
som kan vise til barn og unges bruk av området i dag.
Planforslaget legger opp til en omfattende ombygging av trafikkarealet nord for Kiwi og langs
Grandfjæra for å bedre tilrettelegge for myke trafikanter i området. Hovedinngangen til klatrehallen er
på byggets nordside, inngangspartiet i øst er først og fremst tilknyttet kontorlokalene i bygningen.
Dette gjøres for at myke trafikanter og barn ikke skal komme i konflikt med kjørende i dette området.
Områdereguleringsplanen legger allerede opp til stenging av Grandfjæra i vest og Oscar Hanssens
veg og midlertidig stenging sikres gjennom rekkefølgebestemmelser før det kan gis brukstillatelse for
kontor-klatrehall. I forbindelse med utviklingen av Grandfjæra Øst er det også sendt inn søknad til
Vegdirektoratet om å signalregulere gangfeltet over E39, hvor nærmeste busstopp også ligger. Det
er ikke stilt rekkefølgekrav til disse tiltakene for område N2 i områdereguleringsplanen, men det er
krav om dette i forbindelse med utbyggingen av Grandfjæra Øst.
Planforslaget stiller rekkefølgebestemmelser som forbedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter i
området og tilrettelegger for god adkomst for myke trafikanter fram til inngangspartiet til klatrehallen
gjennom etablering av nye fortau i Grandfjæra.
Romsdal Tindegruppe tilbyr i dag et privat SFO-tilbud, hvor også elever fra skoler som ikke ligger i
gangavstand til klatrehallen har tilbud om å benytte anlegget etter skoletid. Barna som benytter
tilbudet og som ikke ligger i gangavstand blir i dag kjørt av foreldre/ansvarlige til klatrehallen. I
arbeidet med den nye klatrehallen vurderes det en ordning med minibuss, som skal ha en kjørerute
slik at barn blir satt av i østgående busslomme slik at de unngår å måtte krysse E39. Fra
busslommen legger planen opp til at det skal etableres fortau fram til hovedinngang til klatresenteret.

6.9 Uteoppholdsareal
Det er ikke krav til uteoppholdsareal knyttet til formålene i planen. Foran bygningsmassen, på
kainivå, er det regulert et område til torg som kan benyttes til uteområde i tilknytning til klatresenteret.
Dette området skal kunne gjerdes inn, og området skal ikke fungere som et adkomstområde til
klatresenteret.

6.10 Landskap
Planforslaget er i tråd med områdeplanen, der tiltakets forhold til det eksisterende landskapet er
vurdert i egen konsekvensutredning for Landskap, byrom og bebyggelse. I områdeplanen er
virkningen av næringsområdet vurdert å ha middels negativ konsekvens pga. eksisterende og
planlagte store, kompakte og sammenhengende hovedvolum på 8-9 etasjer (i tillegg til innslag av
høyere bebyggelse). Bygningsmassen er vurdert å skille seg vesentlig fra øvrig bebyggelse i byen,
og framstår som mindre heldig fra Moldegård. Planforslaget ivaretar intensjonene i områdeplanen
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om gradvis stigning fra vest til øst, lengderetning i nord-sør-retning, høy utnyttelse og gløtt mot
sjøen. Det er ikke planlagt endringer/terrengforandringer rundt den nye bebyggelsen.

Figur 6-10 Visualisering av ny bebyggelse sett sørfra. Illustrasjon: Norconsult

Fjernvirkning av tiltaket vil trolig bli omtrent som i dag, men med mer åpenhet i fasade både mot
kaikant og oppover i etasjene.

6.11 Overordnete planer og regler
Den største utfordringen Molde står ovenfor er befolkningsveksten, som har stagnert. Samtidig står
vi ovenfor en stor eldrebølge, som gir oss en del utfordringer i årene framover. Vi må derfor utvikle
en by som tiltrekker seg yngre generasjoner, og kunne tilby gode og interessante arbeidsplasser de
neste årene.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer, men åpner for tilførsel av en andel
idrettsformål/klatrehall innen planområdet som er i strid med arealformålet forretning i områdeplanen.
Planforslaget er for øvrig i tråd med målsetninger i Kommuneplanens areadel og samfunnsdel
gjennom at den
etablerer et trafikksikkert gang- og sykkelnett og slik bidrar til bedre forhold for myke
trafikanter i området, og mer trafikksikker adkomst til/fra kollektivtilbudet i området. Dette
bygger opp under mål om bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, samt
arealutvikling som gjør det mer attraktivt å velge miljøvennlige transportformer.
stiller krav i planbestemmelsene om at alle tiltak innenfor planområdet skal ha høy estetisk
og arkitektonisk kvalitet utført med holdbare løsninger tilpasset stedet, i tråd med målsetning
om vektlegging av kvalitet i bygg og nærområde.
gir mulighet til Tindegruppen å realisere et klatretilbud som kan gagne mangfoldet i
idrettstilbudet i Molde, og tilbudet i området.
Planområdet ligger sentralt plassert, med kort gangavstand til et godt kollektivtilbud i E39. Adkomst
for myke trafikanter blir forbedret sammen med sykkelparkeringstilbudet. Dette sammen med
sambruk av bilparkeringsplasser kan bidra til å nå målet i Bypakke Molde om redusert bilkjøring.
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6.12 Stedets karakter/estetikk
Tiltaket vil bidra til større mangfold av funksjoner innen planområdet, og økt fortetting av
arbeidsplasser i planområdet. Sammen med kommende boligområder vil dette bidra til å skape liv i
et område som skal bli en ny attraktiv bydel i Molde, og et bindeledd mellom eksisterende sentrum
og handels- og serviceområdet på Moldegård. Planforslaget viderefører i høy grad eksisterende
byggehøyder og volum, og innpasser seg slik i områdets karakter slik det alltid har gjort. Samtidig vil
nybygget medføre mer imøtekommende og åpne fasader enn eksisterende bebyggelse har hatt.
Bebyggelsens karakter vil følge opp den utviklingen og transformasjonen som allerede er i gang i
planområdet, i tråd med områdeplanen.

6.13 Folkehelse
Planforslaget fører ikke til trafikkøkning utover det som ligger til grunn i områdeplanen, se 6.6.1.
Tilliggende bebyggelse i planen er ikke støyømfintlig og forhold knyttet til folkehelse ivaretas
gjennom teknisk forskrift. Planforslaget tilrettelegger for bedre tilgjengelighet for gående og syklende
til planområdet ved sikring av fortau og midlertidig stenging av kryss, og tilrettelegger for aktivitet for
barn/unge og voksne som kan bidra positivt til folkehelsen.
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