
 

 

 

 

 
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen 
Utbygging firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
        
       

 

Referat  
Dato: 07.11.2022 
Tid: 14:00 
Referent: Karoline Valle 
  
  

 

    

Referat fra samordningsmøte Grandfjæra vest 
 
Møte nr.: Fyll inn. 

Sted: Fylkeshuset og Teams 

Møteleder: Karoline Valle 

Til stede: Lisbeth Smørholm, Roar Moen, Marius Haaland (teams) og Hogne Frydenlund – 
Molde kommune (MK) 
Tove Broen Jakobsen (teams) og Karoline Valle – Statens vegvesen (SVV) 

Forfall: Harald Inge Johnsen (SVV) 

Kopi: Harald Inge Johnsen 
Tove Broen Jakobsen 

 
 
 
 Ansvar / frist 
Presentasjon og gjennomgang av forslag til planprogram og planavgrensning 
v/ SVV 

- 

Statens vegvesen tilrettelegger for en planprosess som sikrer arealer til 
deponering av overskuddsmasser etter PBL samt tilrettelegge for utvikling av 
sentrum i samarbeid med Molde kommune. Slik sikre samfunnsnyttig bruk av 
overskuddsmassene fra E39 Ålesund-Molde. Dette i samsvar med politisk 
vedtak i Molde kommune tidligere i år.  

- 

Planprosesser: Først områdeplan i området ferjebåsene i vest til grandfjæra i 
øst (ref. forslag til planprogram), deretter avklare etterbruken i 
detaljreguleringsplan. Retningslinjer i områdeplana gir føringer for videre 
arbeid.  

-  

For Molde kommune er gjennomførbarhet og gode overganger viktig i 
planarbeidet, og viser til overgangen fra nåværende sjø- til landareal, 

-  

  
Saksbehandler/telefon: 
Karoline Valle / 99696864 
Vår dato: 18.11.2022 
Vår referanse: 21/258307-11 
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 Ansvar / frist 
overganger mellom planfaser (områdeplan til reguleringsplan samt overganger 
mellom ulike områder i grandfjæra)  

MK: Området er attraktivt mht. utvikling av sentrum.  -  

MK: Medvirkning: Vurdere innbyggerlab for å sikre innspill i planprosessen  

SVV: Er i positive til en eventuell innbyggerlab. 

-  

MK: Vurdere å utvide planområdet til også å områderegulere dagens ferjebåser 
til Brunvollkvartalet i vest, for å sikre en helhetlig områdereguleringsplan for 
utfylling i sjø 

-  

SVV: Planarbeid også i ferjebåsene mot Brunvollkvartalet krever et mer 
oppdatert kunnskapsgrunnlag – noe som kompliserer planarbeidet og avklarer 
mer enn hva som er formålstjenlig for SVV. MRFK har ingen planer om å flytte 
Sekkenferja de kommende 10-årsperioden (ref. møte juli 2022). Da ei plan vil 
være ferskvare i form av at ny kunnskap gir føringer for hva som er mulig å 
realisere tenker vi det er mer hensiktsmessig å avvente områderegulering av 
dagens ferjebåser mot brunvollkvartalet til det foreligger et mer oppdatert 
kunnskapgrunnlag.  

Etterskrift: En utfylling i dagens ferjebåser vil være aktuell når tunnelløp 2 
gjennom Molde utbygges. Det vil trolig først være aktuelt rundt 2050. For å 
unngå omregulering ser vi det som mest hensiktsmessig å avvente 
områderegulering til kunnskapsgrunnlaget er mer oppdatert og sikrere.  

-  

SVV: Viktig at en i områdeplana sier noe om etterbruken, samtidig må det være 
en viss handlingsfrihet for å avklare detaljene til arealbruken. Dette kan gjøres 
gjennom retningslinjer eller tilsvarende. Vi ser for oss at framtidig 
utnyttelsesgrad framtidig planformål avklares i retningslinjer for områdeplan. 
Detaljnivå avklares mellom planmyndigheten og SVV i planprosessen.  

-  

MK: Kan regionalt planforum kan være et egna forum for å drøfte nærmere 
planområdet og planavgrensninga? Dette vurderes nærmere. 

Etterskrift: SVV har vært i dialog med MRFK som arrangerer planforum for å 
avklare spørsmålet nærmere. Siden kunnskapsgrunnlaget for ei utfylling i 
sjøområdene ved dagens ferjebåser er såpass tynt og det først vil være aktuelt 
å utfylle området i 2050 ser vi det som formålstjenlig fokusere på 
områderegulering øst for dagens ferjebåser.  

-  

Når er det aktuelt å starte arbeidet med utfylling i sjø?  

Etterskrift: SVV planlegger for oppstart undersjøisk tunnel fra Natuneset høst 
2025. Julakslatunnelen oppstart medio 2026, Kringstadnakktunnelen oppstart 

-  
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 Ansvar / frist 
tidlig 2028. Avhengig av bl.a. rekkefølge og framdrift ser vi det som realistisk 
å starte utfylling ved Grandfjæra 2026.  

MK: Hvor lenge blir området liggende som et deponi før opparbeiding?   

SVV: Det er også i SVVs interesse å realisere arealet til arealformålet, slik at det 
ikke blir liggende som et deponi. Dette må skje i dialog med MK og markedet. 
Vi tilrettelegger for en snarlig realisering og avhending av arealene.  

-  

MK: Utredningstemaer: I tillegg til naturmangfold ønsker MK at tema 
landskapsbilde utredes.  

SVV: Oppdaterer forslag til planprogram, slik at både naturmangfold og 
landskapsbilde utredes.  

-  

MK: Må en ha et oppdatert geoteknisk kunnskapsgrunnlag ved ferjebåsene / 
Brunvoll for å kunne områderegulere også dette arealet?  Hvor mye 
kompliserer det mer?  

Etterskrift: Geoteknikere i SVV har basert på spørsmålene i Molde kommune 
følgende vurdering (15.11.2022):  

«En utfylling videre vestover bort til Brunvollkvartalet ansees å være 
geoteknisk gjennomførbar når det ikke er fergetrafikk i området å ta hensyn til. 
Det ligger sprøbruddleire inne i vika ved fergebåsen til Sekkenferga, og det vil 
kunne være nødvendig med stabiliserende tiltak for å hindre brudd inn mot land 
(spunt, kalksement stabilisering, masseutskiftning eller andre tiltak).  
Supplerende grunnundersøkelser vil være nødvendig for å prosjektere 
eventuelle tiltak. Selv om leira eventuelt strekker seg innover på land nord for 
Sekkenfergas fergebås vil det være mulig å gjennomføre geotekniske tiltak som 
spunt, kalksementpeler eller masseutskiftning for å oppnå tilfredsstillende 
stabilitet på land.  
En slik utfylling vil mest sannsynlig ligge langt frem i tid. Det ansees derfor 
ikke som hensiktsmessig å utføre ytterligere grunnundersøkelser for dette nå.»  

-  

 
 
 
   
Vedlagt: Presentasjon av forslag til planarbeid v/ SVV  
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