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1 INNLEDNING  

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å omregulere 
sjøarealene ved Grandfjæra. Arbeidet planlegges gjennomført som en områdeplan for deponering av 
overskuddsmasser ved Grandfjæra Vest i Molde kommune, og videre utvinne nye landareal for å 
videreutvikle sentrum. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning.   
  
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om 
oppstart av planarbeid.  
  
Formålet med planarbeidet er å sikre et grunnlag for samfunnsnyttig deponering av 
overskuddsmasser fra ny E39 etter Plan og bygningslovens bestemmelser, og i samarbeid med Molde 
kommune tilrettelegge for videre utvikling av Molde sentrum.  
 
Det framtidig utfylte området vurderes å være attraktivt for videre utvikling av Molde. Gevinstene 
ved slik samfunnsnyttig bruk av massene vil være å etablere en ny og stor sentrumsnær bydel – med 
alt det vil gi av positive virkninger både lokalt og regionalt.  
 
Ny geoteknisk kunnskap viser at sedimentene er ustabile og best lar seg sikre mot utglidning med 
tiltak utenfor gjeldende planområde (reguleringsplan Grandfjæra, 2013). Det legges derfor opp til 
omregulering av gjeldende reguleringsplan.  
 
Da sjøarealene er regulert til utfylling i gjeldende reguleringsplan vurderer vi ikke alternative 
deponiområder som relevant og reelt i saken. Det foreslås utredet to alternativer; en videreføring av 
dagens status (0-alternativet) og deponering av overskuddsmasser i Grandfjæra (alternativ 1).  
  
Planarbeidet vil i all hovedsak basere seg på kjent kunnskap, men Statens vegvesen anser 
kunnskapsgrunnlaget som utilstrekkelig på noen fagfelt, og vil derfor supplere med kartlegginger og 
utredninger innenfor fagfeltet Naturmangfold og Landskapsbilde. Øvrige virkninger av tiltaket 
omtales i planbeskrivelsen.  
  
Vi forventer å varsle oppstart av planarbeid mars 2023 og vedtak av områdeplana mai 2024.  
  
Statens vegvesen legger opp til medvirkning ved en ordinær planprosess etter plan og 
bygningslovens bestemmelser, og i samråd med Molde kommune avklares bruk av innbyggerlab. Det 
tilrettelegges for egne særmøter med Molde kommune som planmyndighet og samfunnsutvikler 
etter behov for å ivareta helheten i planarbeidet. Eventuelle andre øvrige særmøter med 
sektormyndigheter tas ved behov.   
  
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. 
Høringsperioden planlegges utført 09.03.2023 – 28.04.2023. Dokumentene er tilgjengelig på vår 
nettside www.vegvesen.no/vegprosjekter og på kommunens nettside www.molde.kommune.no.  
  
  

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
http://www.molde.kommune.no/


Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:    
Harald Inge Johnsen (prosjektleder Statens vegvesen)  
Harald.johnsen@vegvesen.no, 91512885  
  
Karoline Valle (planleggingsleder Statens vegvesen)   
Karoline.valle@vegvesen.no, 99696864   
  
Hogne Frydenlund (plansaksbehandler Molde kommune)   
Hognde.frydenlund@molde.kommune.no, 48082352    
 

Innspill til planprogrammet dvs. formål, alternativer, behov for utredninger eller opplegget for 
medvirkning sendes innen 19.04.2023 til:   
  

Statens vegvesen   
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 Lillehammer    

Og merkes «Sak 21/258307 Områderegulering Grandfjæra vest»   
  
Eller til epost:   

firmapost@vegvesen.no   
Og merkes «Sak 21/258307 Områderegulering Grandfjæra vest»  

  

2 HVA ER ET PLANPROGRAM  

Et planprogram er en plan for prosessen og planleggingen.  
  
Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med områderegulering for deponering og utfylling ved 
Grandfjæra vest. Områdereguleringa vil inneholde krav om detaljregulering, detaljreguleringa vil 
avklare etterbruken av arealene. Detaljreguleringa vil derfor være et nødvendig andre og siste steg i 
en planprosess etter plan- og bygningsloven. 
  
Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den 
videre prosessen. I dette høringsutkastet til planprogram foreslås det hvilke tema og 
problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, og hvilke 
utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  
  
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av 
uttalelsen til forslaget til planprogram. Regionale og statlige myndigheter skal så langt det er mulig ta 
stilling til om planforslag bør fremmes, hva som i tilfelle bør utredes og hvilke avbøtende tiltak som 
bør vurderes (jf. lovkommentaren til §4.1 i plan – og bygningsloven).   
  

3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  

3.1 Planområdet   

Planområdet ligger i hovedsak i sjø, og er avgrenset av FV537 i nord, i vest ferjebås til Vestnesferja og 
i øst inkluderes fyllingsfoten til molo regulert i Grandfjæra øst (15.9.2022).   
  

mailto:Harald.johnsen@vegvesen.no
mailto:Karoline.valle@vegvesen.no
mailto:Hognde.frydenlund@molde.kommune.no
mailto:firmapost@vegvesen.no


 
Bilde 1. Planavgrensning Områderegulering Grandfjæra vest. 
  
Landarealet nord for utfyllinga eies av Statens vegvesen (E39 og oppstillingsområde for 
ferjetrafikken). Arealene som blir berørt av områdereguleringa er i hovedsak sjøarealene.  
 
Overskuddsmasser fra tunnelløp 1 (utfylling aktuelt fra 2026) kan benyttes til utfylling øst for dagens 
ferjebåser (se bilde 2). Overskuddsmasser fra tunnelene fra tunnelløp 2 (utfylling aktuelt fra ca. 2050) 
kan benyttes til utfylling ved dagens ferjebåser og slik et seinere planarbeid tilsier, gitt at 
fylkeskommunen har funnet et annet ferjeleie til Sekkenferja.  
 

 
Bilde 2. Utfylling med masser fra hhv. tunnelløp 1 i Grandfjæra vest og mulig utfylling med masser fra tunnelløp 
2 (anslått aktuelt 2050). 

 



 3.2 Bakgrunn for planarbeidet   

Utbygging av E39 Ålesund – Molde ved tunnelløp 1 gjennom Molde genererer store 
overskuddsmasser av stein. Utfylling i sjø sør for dagens oppstillingsområder ved E39 gir muligheter 
for en samfunnsnyttig bruk av massene ved byutvikling. Et framtidig utfylt areal som det nå startes 
planlegging av vil gi en helt ny sentrumsnær bydel, med alt det gir av positive virkninger for 
allmennheten lokalt og regionalt.  
 
En avklaring på hvordan overskuddsmassene håndteres gir nødvendig forutsigbarhet for videre 
planlegging av ny E39 mellom Ålesund og Molde. Videre gir det grunnlag for planlegging av en 
helhetlig utvikling av Molde sentrum.    
  
Området utenfor ferjeleie og oppstillingsplass er preget av ustabile grunnforhold, og det må derfor 
gjennomføres nødvendige sikringstiltak for å stabilisere sjøbunnen. Nye geotekniske undersøkelser 
har vist at gjeldende reguleringsplan ikke kan realiseres uten at det gjennomføres svært omfattende 
sikringstiltak for å redusere risikoen for utglidning av eksisterende sjøbunn. Relevante sikringstiltak 
vil ligge utenfor gjeldende planområde (Grandfjæra, 14.02.2013). Vi tilrettelegger derfor for 
omregulering, hvor nytt og oppdatert kunnskapsgrunnlag er lagt til grunn for planarbeidet.   
 
Utforminga av området skal utredes og avklares i planarbeidet, bilde 3-10 illustrerer noen forskjellige 
mulige utforminger. Andre typer utforminger enn det som her er vist er også aktuelle, planprosessen 
vil avklare hva som vil være hensiktsmessig. 
 

 
 Bilde 3. Mulig utforming av utfyllingsområdet.   

 



 
Bilde 4. Mulig utforming av utfyllingsområdet, inkludert fyllingsfot.   

 

3.3 Formålet med planarbeidet   

Formålet med planarbeidet er å sikre et grunnlag for deponering av overskuddsmasser fra ny E39 
gjennom Molde etter Plan og bygningslovens bestemmelser, og i samarbeid med Molde kommune 
tilrettelegge for utvikling av Molde sentrum. Med det tilrettelegges det for en samfunnsnyttig bruk 
av overskuddsmassene.    
 
3.4 Etterbruken av det utfylte området  
Det vil medføre betydelig kostnad å gjennomføre sikringstiltak som grunnlag for utfyllingen. For å 
kunne forsvare merkostnaden med sikringstiltakene legger vi opp til at deler av arealene i 
utfyllingsområdet avsettes til nærings- og/eller boligformål i seinere detaljreguleringsplan. Dette kan 
gjøres gjennom planbestemmelser og/eller retningslinjer i områdeplana. Øvrige arealer avsettes til 
slikt arealformål kommunen finner tjenlig. Reguleringsplanarbeidet i neste planfase avklarer 
detaljene mht. arealbruken og dermed etterbruken av det utfylte området.  
 
Bilde 5 illustrerer mulighetene det utfylte området gir mht. etterbruken, her vist til bolig-
/næringsformål, grøntstruktur og gang- og sykkelveg.   
 

 
 Bilde 5. Alternativ utfylling 1, med masser fra tunnelløp 1. Senere detaljregulering avklarer etterbruken, her er 

mulighetene illustrert ved bl.a. bolig-/næringsformål, grøntstruktur og gang- og sykkelareal.  Utfylling med 



masser fra tunnelløp 2 mot Brunvollkvartalet er først aktuelt når årsdøgntrafikken har passert 9600 gjennom de 
nye tunnelene i Molde, anslått til etter år 2050. 

 
Bilde 6 illustrerer hvordan helheten i Grandfjæra ved utfylling i dagens ferjebåser mot 
Brunvollkvartalet kan ivaretas i seinere planarbeid med masser fra tunnelløp 2 gjennom Molde.  
 

 
 Bilde 6. Alternativ utfylling 1, med masser fra tunnelløp 1 og 2. Mulig utfylling og bruk av områdene i 

Grandfjæra mot Brunvollkvartalet.  
 

Andre aktuelle utforminger med masser fra tunnelløp 1 er vist i bilde 7 og 9 – hva det utfylte området 
brukes til seinere avklares i egen detaljreguleringsplan.  
 

 
Bilde 7. Alternativ utfylling 2, med masser fra tunnelløp 1.  
 

Andre aktuelle utforminger med masser fra tunnelløp 1 og 2 er vist i bilde 8 og 10 – hva det utfylte 
området brukes til seinere avklares i egen detaljreguleringsplan.  
 



 
Bilde 8. Alternativ utfylling 2, med masser fra tunnelløp 1 og 2. Mulig utfylling og bruk av områdene i 
Grandfjæra mot Brunvollkvartalet, gitt at fylkeskommunen har flyttet ferjekaia til Sekkenferja. Utfylling med 
masser fra tunnelløp 2 mot Brunvollkvartalet er først aktuelt når årsdøgntrafikken har passert 9600 gjennom de 
nye tunnelene i Molde, anslått til etter år 2050. 
 

 
Bilde 9. Alternativ utfylling 3, masser fra tunnelløp 1.  

 
 

 
Bilde 10. Alternativ utfylling 3, med masser fra tunnelløp 1 og 2. Mulig utfylling og bruk av områdene i 
Grandfjæra mot Brunvollkvartalet, gitt at fylkeskommunen har flyttet ferjekaia til Sekkenferja. Utfylling med 
masser fra tunnelløp 2 mot Brunvollkvartalet er først aktuelt når årsdøgntrafikken har passert 9600 gjennom de 
nye tunnelene i Molde, anslått til etter år 2050.  
 

 



4 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET  

I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante planer, retningslinjer etc. som inneholder 
arealpolitiske føringer som vil stå sentralt i utarbeidelsen av områdereguleringen av Utfylling 
Grandfjæra vest.  
  
De mest vesentlige lovverkene samt føringer for planarbeidet (ikke uttømmende):   

• Plan og bygningsloven (2008)   
• Naturmangfoldloven (2009)  
• Forskrift om konsekvensutredninger (2017)  
• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (2006)   
• Kart- og planforskriften (2009)  
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023   
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021)   
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)  
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)  
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016   
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520/2012   
• Veilederen Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (2016)  

  

4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging   

Relevante nasjonale forventninger (ikke uttømmende) er:   
  

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen   
• Avklaring av arealbruken skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise 

dispensasjoner  
• Utbygging bør konsentreres til etablerte byggeområder   
• Planleggingen skal ta hensyn til naturmangfoldet   
• Ved planlegging må det tas hensyn til å bevare landskapskvaliteter   
• Grunnlag for allmenn rekreasjon i strandsonen skal trygges og utvikles videre   
• Det bør legges vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra 

landsiden og sjøsiden   
  
Statlige forventninger til kommunal planlegging  

• Planene ses i sammenheng   
• Kommunene har en aktiv og helhetlig areal og sentrumspolitikk med vekt på styrking av 

sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres 
i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange.  

• Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig og 
forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere  

• Tidlig medvirkning fra sektormyndigheter og interessenter   
• Kommunene bidrar til å sikre effektiv og rask behandling av private reguleringsplanforslag, og 

til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og 
dokumentasjon  

• Fylkeskommuner og kommuner legger vedtatte statlige samferdselsplaner til grunn for egen 
planlegging   

• Klimatilpasning og klimaforebygging   
• Kommunene tilrettelegger for verdiskaping og næringsutvikling   
• Kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, 

overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. 
Samlede virkninger tas hensyn til  



• Kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs vassdrag i et 
helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart 
avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene 
fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet.   

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, 
blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra 
kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er 
mindre mobile.   

• Fylkeskommunene og kommunene ivaretar vassdragenes bruks- og verneverdier i sin 
planlegging. Vassdragenes potensial for trygg avledning av overvann og naturbasert demping 
av flom, utnyttes.  

• Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger 
som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser for alle  

• Kommunene ivaretar barn og unges interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging 
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø  

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy 
og luftforurensning  

  
Havnivåstigning og stormflo    

• I arealplanleggingen skal TEK10 legges til grunn. Hvilken sikkerhetsklasse ulike typer byggverk 
hører inn under, er avhengig av konsekvensene ved oversvømmelse. Konsekvensene er igjen 
avhengig av hvilke funksjoner byggverkene har (for eksempel samfunnviktige funksjoner), 
og/eller kostandene ved skader.   

   

4.2 Nasjonal transportplan  

Det vises til Nasjonal transportplan 2022-2033, jf. Innst. 653 S. (2020-2021) og Meld. St. 20 (2020-
2021), side 211 og 258, hvor prosjektet E39 Ålesund – Molde er prioritert. Det vises også til Statens 
vegvesens Gjennomføringsplan 2022-2027, hvor prosjektet er prioritert.  
  

4.3 Planstatus for området  

Kommuneplanens arealdel:   
• Kommuneplanens arealdel, ikrafttredelse 06.10.2016   

  
Kommunedelplan:   

• Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024, ikrafttredelse 22.06.2017  
  
Gjeldende reguleringsplaner i området:   

• Grandfjæra, ikrafttredelse 14.02.2013   
• Molde sentrum, ikrafttredelse 17.09.2009   
• Brunvollkvartalet, ikrafttredelse 23.06.2016   
• Grandfjæra øst, ikrafttredelse 15.09.2022   

  

5 UTREDNINGSTEMA OG PROBLEMSTILLINGER  

Konsekvensutredningen inneholder en vurdering av behovet for, og eventuelle forslag til:  
• Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene  
• Undersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av 
gjennomføringen  



 
Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som utredes i planarbeidet. Det skilles mellom 
tema som skal utredes særskilt gjennom planbeskrivelsens kapittel «Konsekvensutredningen», og 
tema som skal behandles gjennom planbeskrivelsens kapittel «Virkninger av planforslaget».  
  

5.1 Alternativer som foreslås utredet  

0 - Alternativet  
Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at tiltaket 
er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres.  
  
Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Her skal man 
altså vurdere konsekvensene av at planlagt tiltak ikke blir gjennomført.   
0-alternativet representerer her nå-tilstanden, dvs. at området videreføres slik det foreligger og uten 
seinere deponering og utfylling. 
  
Alternativ 1 Deponering av overskuddsmasser ved Grandfjæra vest  
Alternativ 1 (hovedalternativet) er det foretrukne alternativ.   
Alternativet innebærer at overskuddsmasser fra tunneldrift i første byggetrinn (tunnelløp 1) 
deponeres ved utfylling sør for oppstillingsområdet ved ferjeleiet.   
  
Et nytt kunnskapsgrunnlag viser at avsatte arealer til utfylling i gjeldende reguleringsplan ikke vil 
kunne la seg realisere, da det må etableres sikringstiltak utenfor planområdet. For å reelt kunne fylle 
ut sjøarealene slik gjeldende reguleringsplan legger opp til må det derfor gjennomføres ei 
omregulering av området. Vi ser derfor ikke alternative deponiområder som realistisk og relevant i 
saken.  
 

5.2 Metode  

Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for konsekvensutredning og Statens vegvesen 
håndbok V712 “Konsekvensanalyser”.  
Som utgangspunkt benyttes standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens vegvesens 
håndbok V712. De aktuelle KU-tema utredes etter følgende struktur:  
  
Områdets verdi: Vurderes på en tredelt skala; liten-middels-stor  
  
Tiltakets omfang: Vurderes på en femdelt skala fra «Meget stort negativt» til «Meget stort positivt»  
  
Tiltakets konsekvens: For hvert utredningstema sammenholdes områdets verdi og tiltakets omfang, 
jf. «Konsekvensvifta» i håndbok V712.  
  
Tema i forskriftens vedlegg IV omtales under det temaet der det naturlig hører hjemme. Andre 
metoder kan også være aktuelle. Dette vil særlig være avhengig av hva sektormyndighetene gir 
innspill om.   
  
Hvert tema utredes innenfor planområdet, men det defineres også et influensområde for temaet. 
Dette er innenfor hvert tema der virkninger av tiltaket forventes å kunne opptre utover planområdet. 
Egenskaper, omfang og konsekvenser for de ulike tema beskrives og illustreres med skisser, 
fotomontasjer der dette er hensiktsmessig.  
  
Konsekvenser i anleggsperioden skal omtales.   
Dette gjelder:  

• Støy og luftforurensning  



• Trafikant og transportbrukernytte  
• Operatørnytte  
• Ulykker  
• Klimagassutslipp   

 

5.3 Konsekvenser   

Følgende konsekvenser skal utredes:   
• Naturmangfold  
• Landskapsbilde  

  
Naturmangfold   
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for naturmangfold i marine 
systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven 
som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt 
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkningene for landskapsmessige forhold 
vurderes under landskapsbilde, ref. Kap. 5.4 under.   
 
Landskapsbilde  
Fagtemaet omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves 
som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte 
naturlandskap.  
 
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og belyse 
konsekvensene av tiltaket.  
 

5.4 Virkninger  

I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet i kapittel 5.3 (konsekvenser) er det behov 
for en nærmere vurdering og beskrivelse av en rekke andre problemstillinger. Disse temaene vil ikke 
bli underlagt en konsekvensutredning, men drøftet og ivaretatt gjennom utarbeidelse av 
planbeskrivelsen.   
  
Aktuelle temaer er blant annet følgende:  

• Kulturarv  
• Friluftsliv, by- og bygdeliv  
• Naturressurser  
• Grunnforhold   
• Anleggsgjennomføring  
• Naboskap, berørt bebyggelse og eiendom   
• Barn og unges interesser   
• Folkehelse 

 

5.5 Risiko og sårbarhetsanalyse   

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk metode for beskrivelse og vurdering 
av uønskede hendelser. En ROS-analyse skal vurdere hvorvidt og på hvilken måte den planlagte 
utbyggingen resulterer i økt eller redusert risiko og sårbarhet og samfunnssikkerhet. Metodikken 
bygger på DSBs veiledere og skal bidra til at generelle krav i lovverket og Statens vegvesens 
kvalitetssystem følges. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbygging. Aktuelle forebyggende/avbøtende tiltak skal innarbeides i 
reguleringsplanen. Analysen skal gjelde både for anleggsfasen og for ferdig utfylt område.   
  
Risiko og sårbarhet vil ofte være knyttet til uønskede hendelser eller farer i disse tre områdene:   



• Naturfare: Ekstremvær, flom, skred (jord, snø, stein, kvikkleire, sørpe), skogbrann, 
stormflo, havnivåstigning – herunder slik fare som følger av framtidige klimaendringer   
• Store ulykker: Transportulykker, farlige stoffer, skipsulykker, brann i objekter på/nær 
området, konstruksjonssvikt etc.   
• Tilsiktede handlinger: Terror, sabotasje, kriminelle handlinger mm. 
  

  6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

Planforslaget fremmes som en områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket. 
Forslag til planprogram skal redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. 
Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og 
legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det varsles planoppstart. Frist for uttalelse 
til planprogram skal være minst 6 uker.  
  
Molde kommune fastsetter planprogrammet for planarbeidet.   
  
Statens vegvesen utarbeider konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram. 
Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de beslutninger 
som skal tas. Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av tiltaket for miljøet 
og samfunnet. Virkninger av planen som helhet skal også inngå i vurdering av konsekvensene.  
  
Etter hvert skal planforslaget med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn med frist for 
uttalelse minimum i 6 uker. Planforslaget vedtas av kommunestyret.  
  
 
Medvirkning:  
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker får en bred 
medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å påvirke 
både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang hvor det endelige 
planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles.  
  
Statens vegvesen og planmyndigheten har som målsetting å gi god informasjon om planarbeidet, slik 
at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og konsekvenser av disse.  
  
Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges fortløpende ut på vår nettside 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/. Informasjon om prosjektet 
finnes også på kommunens nettsider https://www.molde.kommune.no.   
  
Videre legges det opp til et tett samarbeid med Molde kommune og sentrale høringsinstanser som 
Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Kystverket og Fiskeridirektoratet for å finne gode løsninger og forebygge innsigelser 
og dermed forsinkelser i planbehandlingen.  
  
Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen og vil 
sammen med kommunen stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. Gjennom 
informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal medvirkning i planarbeidet. Gjennom hele prosessen 
vil Statens vegvesen og kommunen være tilgjengelig ved direkte kontakt.   
  
  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/
https://www.molde.kommune.no/


Framdrift   
Planprogram/oppstart av planarbeid      november 2022  
Hovedutvalget TPNM behandler forslag til planprogram-til offentlig ettersyn  februar 2023  
Varsel om oppstart av planarbeid, 6 ukers høring av forslag til program  mars 2023 
Fastsetting av planprogram i kommunestyret     juni 2023   
Utarbeide planforslag        sommer-høst 2023  
Utredninger/konsekvensanalyser/risiko- og sårbarhetsanalyser   sommer-høst 2023  
1. gangsbehandling planforslag, hovedutvalget TPNM    desember 2023  
Offentlig ettersyn/høring (6 ukers høringsfrist)     januar 2024  
Vedtak områdeplan        mai 2024  

(planforslaget behandles i hovedutvalget, formannskapet og kommunestyret etter høringen) 
  


