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PLANINITIATIV – DETALJREGULERING KLATREHALL GRANDFJÆRA 

 

På vegne av tiltakshaver Molde Næringseiendom AS oversendes planinitiativ for detaljregulering av 
klatrehall ved Grandfjæra. Vi ber om at det avholdes oppstartsmøte med Molde kommune innen 
fredag 26. mars 2021. 

I samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1 er premissene for det 
videre planarbeidet her omtalt.  

Tiltakshavers vurdering 
Kommunens 
kommentar 

a) Formålet med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en klatrehall og 
kontorlokaler i den gamle produksjonshallen til Stålprodukter ved Grandfjæra, 
innenfor gnr/bnr 25/1676. 

 

Figur: Oversiktsbilde over dagens bygningsmasse i området.  

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Det foreslås å sette plangrensen til eiendom 25/1676, Molde Næringseiendom AS er 
grunneier. Dette omfatter selve bygningen hvor hallen skal etableres, samt 
kaiområdet på utsiden. Dette gir et totalt areal på planområdet på ca. 2,5 daa.  
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Figur: Forslag til planområde og plangrense. 

Fastsetting av plangrensen er et viktig tema på oppstartsmøtet. Tiltaket vil kunne ha 
betydning for trafikkmønsteret i området, og sånn sett kan det være aktuelt å sette 
plangrensen slik at trafikkarealet nord for bygningsmassen tas med i planområdet.  

Vi anser likevel trafikksituasjonen i området som tilstrekkelig avklart gjennom 
områdereguleringsplanen og detaljreguleringsplanen for boligutbyggingen i 
Grandfjæra vest, og er enig i Fylkeskommunens vurdering at det kan være tjenlig å 
bruke dispensasjon for midlertidige løsninger av trafikksituasjonen inntil 
områdereguleringen blir gjennomført. 

I områdereguleringsplanen følger vegen Grandfjæra dagens veglinje fram til den 
vestre nedkjøringen til NOV, regulert GTT6 i områdeplanen. I tillegg er det regulert 
inn tosidig fortau, og innkjøringen til parkeringsområdet P1 er strammet opp. 

Dvs. det som skal være trafikkareal i området er regulert til dette formålet allerede, 
og løsninger for myke trafikanter skal være sikret. Både områdereguleringsplanen 
og reguleringsplanen i vest vurderer at dagens gangfelt over E39 bør 
signalreguleres. Vi mener dette behovet vil styrke seg også med tanke på 
klatrehallen. Dette krever ikke omregulering, men det må startes en prosess mot 
vegdirektoratet. 

Videre vestover avviker den regulerte vegen Grandfjæra fra dagens situasjon, da 
den forutsetter at Oshaug metallstøperi saneres, men dette ligger sannsynligvis 
langt fram i tid, fram til det evt. skjer så er det dagens veg som må benyttes. Krysset 
mellom vegen Grandfjæra og E39 forutsettes stengt for trafikk. Det som er forskjell i 
planen er at krysset Birger H veg X E39 sannsynligvis ikke blir ombygd til 
rundkjøring, dvs. dagens kryssløsning opprettholdes. Igjen er hele dette arealet 
regulert til offentlig vegformål, og vi skal ikke gjøre endringer i dette området.  

Basert på tidligere erfaringer med trafikkberegninger så anser vi at 
trafikkbelastningen blir liten for dette anlegget i forhold til det store trafikkbildet.  

Det er viktig å ivareta myke trafikanter oppi dette. Da er signalregulering av 
gangfeltet over E39 viktig, samt at løsninger for gående langs vegen Grandfjæra 
forbedres. Vi mener dette skal være mulig innenfor det som er regulert i dag samt å 
benytte mye av skissert løsning fra Grand Fiære prosjektet. 
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Høghallen fungerer i dag om delvis lager og kontorbygning. Reguleringsplanen 
foreslår å omregulere dette til en kombinasjon av klatrehall (idrettsanlegg) og 
kontor.  

 

Figur: Snitt som viser fordeling av klatrehall og kontor. Klatrehall har tilhold i blått 
areal. 

Klatrehallen får tilkomst til anlegget fra bygningsmassens nordside, det må gjøres 
innvendige tilpasninger i bygningsmassen for å sikre adkomst gjennom bygget. Det 
utarbeides en situasjonsplan som viser disse tiltakene. 

Gjennom planarbeidet må det ses på behov for tiltak for myke trafikanter i 
området. Dette må ta utgangspunkt i gjeldende områdeplan og tilpasses løsninger i 
situasjonsplan for Grand Fiære.  

Behov for parkerings må behandles særskilt i planforslaget, som utgangspunkt bør 
det legges opp til sambruk av tilgjengelige plasser i området i dag. 
Parkeringskjelleren i bakkant av klatrehallen kan også benyttes. I tillegg må det 
avklares behov for sykkelparkering, og det må finnes areal for etablering av dette.  

 

Figur: Skisse for trafikale løsninger lagt til grunn for prosjektet Grand Fiære. 
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d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Høyden på dagens bygningsmasse ligger på ca. kote 27,13. Det er ønskelig å ha 
mulighet til å bygge på en etasje over dette slik at total kotehøyde blir ca. 32 meter 
(i tråd med områdereguleringsplanen). Det er også ønskelig å forlenge bygningen 
sørover mot kaiområdet med ca. 10 meter.  

 

Figur: Grønn farge viser påbygg i forhold til dagens bygningsmasse. 

Arealet på eiendom 25/1676 er ca 2600 m2. Bygget får et fotavtrykk på ca. 1100 m2. 
Dette gir en utnyttelsesgrad på tomten på ca. 45 % BYA, uten medregnet 
oppstillingsplasser for bil.  

Foreløpige skisser viser følgende arealfordeling mellom kontor og klatrehall i 
bygget, i BTA inngår også felles trapperom: 

Etasje Formål BTA m² Åpent areal m² 

1 Klatresenter 1304   

2 Klatresenter 1304 310 (Høydel klatresenter) 

3 Kontor 1304 310 (Høydel klatresenter) 

4 Kontor 1304 310 (Høydel klatresenter) 

5 Kontor 1213   

6 Kontor 1213   

7 Kontor 1076   

Totalt   8718   
 

 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Bygget skal planlegges etter TEK 17. Byggherre vil sette følgende krav til bygget: 

- Energiklasse A 

- Fleksibelt bygg, cellekontor – landskapsløsninger 

- Vedlikeholdsfrie materialer som fordrer minimalt vedlikehold 
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- Driftssikre tekniske installasjoner 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

Tiltaket vi i stor grad forholde seg til eksisterende bygningsmasse, med unntak av en 
utvidelse mot sør og mulighet for påbygg av en ekstra etasje. Konsekvensene av et 
slikt påbygg vil utredes og konsekvensvurderes i planprosessen.  

En utbygging sørover vurderes å ikke ha særlig konsekvens for området, men det 
må sikres mulighet for fri ferdsel langs kaifronten på sørsiden også i framtiden.  

I forhold til muligheten for påbygging av en ekstra etasje så må dette vurderes i 
forhold til landskapsmessig fjernvirkning på resten av byen. 

 

Figur: Oversiktsbilde over planområdet med dagens bygningsmasse.  

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 

planarbeid 

I kommuneplanens arealdel for Molde kommune er området avsatt til 
næringsbebyggelse. Området ligger også innenfor fareområde flom i forbindelse 
med havnivåstigning. 

 

Figur: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med inntegnet plangrense for 
planområdet. 

I gjeldende områdereguleringsplan for området (planID 201128) er området 
regulert til næringsbebyggelse innenfor område N2. Innenfor området tillates 
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næringsformål for kontor og lager, med en mindre andel til forretning og service. 
Det åpnes også for verkstedsfunksjoner.  

Høghallen skal ha maksimal kotehøyde 32 meter. 

Områdereguleringen stiller krav om 1 parkeringsplass per 100 m2 areal til 
næringsformål. 

 

Figur: Områdereguleringsplan Grandfjæra. 

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. 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Høghallen ligger innenfor et eksisterende næringsområde bestående av et 
konglomerat av både nye og gammel bygningsmasse. Forholdene i området er 
detaljert utredet i områdereguleringsplanen, en ombygging av høghallen vil ikke 
endre vesentlig på forholdet til nabobebyggelsen. Vi kan ikke se at tiltaket berører 
vesentlige interesser i området ut over det som allerede er gjort rede for i tidligere 
og tilgrensende reguleringsplaner.   

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en ROS-analyse i forbindelse med planprosessen. Gjeldende 
ROS-analyse for områdereguleringsplanen har vurdert risiko i området allerede, og 
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det forventes ikke nye momenter knyttet til risiko i dette prosjektet. 

 

Figur: Faresone havnivåstigning. Området er ikke påvirket av flomfare. 

NVE Atlas viser at grunnen i området består av marin strandavsetning, som kan 
utgjøre en potensiell risiko for kvikkleire/sprøbruddsmaterialer i grunnen. Det er 
gjennomført grunnundersøkelser i området i forbindelse med 
områdereguleringsplanen som viser akseptable grunnforhold i området. Det 
vurderes at det ikke er behov for ytterligere undersøkelser vedrørende dette i 
planprosessen. 

j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Molde kommunes liste over offentlige høringsinstanser og liste over berørte 
grunneiere benyttes. Ungdomsrådet og evt. barnerepresentanten og skal ha varsel 
om oppstart. 

  

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 

andre berørte 

Prosjektet ønsker særlig å involvere barn og unge i planarbeidet.  

Pandemien gjør det utfordrende å gjennomføre fysiske medvirkningsmøter i 
forbindelse med planprosessen, men ettersom klatrehallen for eksempel ser 
muligheten for å henvende seg mot SFO-ordningene så er det ønskelig å sende 
forespørsel til SFO-avdelingene i ved byens skoler for å få innspill til hva som 
eventuelt bør tilrettelegges for at dette skal være mulig å få til. 

Det er også ønskelig å trekke inn ungdomsrådet i planprosessen samt 
barnerepresentanten i Molde kommune. 

Det er også behov for å gjøre endringer på eksisterende bygningsstruktur som 
grenser til høghallen for å sikre adkomst til området. Endringer i bygningsstrukturen 
må gjøres i samråd med leietakere i bygningen. Molde Næringseiendom AS er 
grunneier og utleier av lokalene og har god oversikt over leieforhold og vil ivareta 
denne koordineringen.  

I planprosessen skal det vies særskilt oppmerksomhet i forhold til trafikale 
løsninger, særlig i forhold til myke trafikanter. Trafikkanalysen fra 
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områdereguleringsplanen vil oppdateres, det legges opp til koordinering av arbeidet 
mot Statens vegvesen og utbyggingen av Grand Fiære. 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Området er i kommuneplan og områdereguleringsplan regulert til næring, og 
området ble konsekvensutredet i forbindelse med områdereguleringsplanen. Vi 
vurderer at en bruksendring fra næring til klatrehall ikke er av en slik karakter at det 
krever en ny konsekvensutredning av reguleringsplanen.   

 

Med vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 

Henning Myrland 
Sivilingeniør/arealplanlegger 

T: 458 08 144  
E: henning.myrland@asplanviak.no 
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