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 Sammendrag 

Planbeskrivelsen tar kun stilling de de foreslåtte endringene som avviker fra opprinnelig reguleringsplan for 

Bruholmsjordet, vedtatt 14.12.2017. For å sikre at alle virkninger og konsekvenser av de foreslåtte tiltakene 

blir vurdert er hele planområdet fra opprinnelig plan tatt med, i tillegg til utvidelsen.  

Foreslåtte tiltak innebærer flytting av adkomstveg inn til Bruholmsjordet fra vest (Industrigata til Fjæraveien), 

turveg som kobler den nyetablerte gang- og sykkelvegen regulert i områdereguleringen for Brekstadbukta, 

og regulering av eksisterende situasjon langs tidligere foreslåtte adkomstveg inn til Bruholmsjordet langs 

gnr/bnr. 168/238 og 168/258.  

I forbindelse med boligprosjektering av Bruholmsjordet har Fosen renovasjon meddelt at de ikke godkjenner 

vendehammerløsningen som var opprinnelig tiltenkt innenfor boligformål B6 i vedtatt plan (2017), som er 

dimensjonert for bil. Det er drøftet 3 ulike forslag, der ny vendehammer dimensjonert for lastebil har blitt 

tilpasset nytt forslag til plan. Dette er en del av internvegsystemet og defineres ikke i plankartet som eget 

formål.  

Det er vurdert at den totale virkningen av tiltakene vil ha en positiv effekt for utbyggingen av Bruholmsjordet, 

og vil hensynta både tidligere berørte grunneiere, nye beboere innenfor Bruholmsjordet, myke trafikanter, 

barn og unge.  

Planbeskrivelsen er delt i to deler:  

• Planbeskrivelsen del I  

• Planbeskrivelsen del II – ROS-analyse  
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1 Bakgrunn  

1.1 Beskrivelse av plandokumenter  

Planbeskrivelsen for reguleringsendringen fungerer som et vedlegg til den vedtatte planbeskrivelsen for 

Bruholmsjordet, utarbeidet av Selberg Arkitekter AS (vedtatt 14.12.2017). Planbeskrivelsen skal kun ta stiling 

til de endringene som gjøres i plan. For utdypende informasjon om boligområdet og andre elementer som 

ikke omfattes i dette dokumentet, henvises det til: Planbeskrivelse – Detaljregulering for Bruholmsjordet 

planid 1621201603.  

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for ny adkomstveg inn til Bruholmsjordet gjennom næringsområdet 

sør-vest for planområdet. Gjeldende avkjørsel fra Industrigata vil reguleres etter dagens situasjon. 

 

1.3 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller:   Bruholmen AS 

    Thomas Risberg Schulze: 955 22 260, trs@varmbo.no 

 

Plankonsulent:   Norconsult AS 

    Adrian Barsten, 418 50 186, adrian.barsten@norconsult.com  

1.4 Krav om konsekvensutredning 

Ørland kommune har vurdert at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av 
planprogram. Tiltaket inngår ikke i konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I eller II, og vurderes å ikke ha 
vesentlige konsekvenser ovenfor samfunn og miljø jf. forskriftens §8.   
 

1.5 Prosess  

I forbindelse med forslag om ny adkomstveg ble det avholdt avklaringsmøte med Ørland kommune 

17.11.2021. Da forslaget var i strid med gjeldende reguleringsplan for Bruholmsjordet og områdeplanen for 

Brekstadbukta, var det spørsmål om adkomstvegen kunne løses gjennom dispensasjon eller om det måtte 

løses gjennom en egen planprosess.  

Det ble konkludert med at ny adkomstveg må løses gjennom en reguleringsendring av Bruholmsjordet-

planen, og må behandles både politisk med endelig vedtak i kommunestyret jfr. Plan- og bygningslovens 

(PBL) § 12-10.    

mailto:trs@varmbo.no
mailto:adrian.barsten@norconsult.com
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1.6 Kunngjøring og varsel om igangsatt regulering 

Annonse med kunngjøring av oppstart reguleringsendring ble publisert i Fosna-Folket den 24.12.2021. 

Kunngjøringen ble også publisert på Norconsults nettside: www.norconsult.no 21.12.2021.  

Berørte naboer, myndigheter, 

etater, institusjoner og andre 

direkte berørte mottok varsel om 

oppstart av reguleringsendringen 

gjennom digital varsling 

byggesøknaden og brev, datert 

21.12.2021. 

Merknadsfrist var satt til 

24.01.2022.  

Kapittel 6 viser sammendrag av 

innspill innkomne merknader og 

forslagsstillers beskrivelse av 

hvordan innspillene er ivaretatt i 

planforslaget.  

 

1.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (Planbeskrivelse del II – Risiko og sårbarhetsanalyse) for 

de tiltakene som endres / tillegges gjennom reguleringsendringen. Det er gjennomført ROS-analyser i 

forbindelse med reguleringsplanen for Bruholmsjordet (Selberg Arkitekter AS, 15.08.2017) og 

områdereguleringsplanen for Brekstadbukta (Rambøll, 11.06.2015). Disse er vurdert som fortsatt gjeldende 

og er førende for vurderingen som er gjort i denne planprosessen.  

http://www.norconsult.no/
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2 Planstatus 

2.1 Statlig planretningslinjer / rammer / føringer  

• Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlig planretningslinje for kommunal klima- og energiplanlegging 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (FOR-1995-09-20-4146) 

• Plan- og bygningsloven 

• Kulturminneloven 

• Naturmangfoldsloven 

• Friluftsloven 

• Vegloven 

2.2 Overordnede planer  

 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

I kommuneplanens arealdel for 2014-2026 er området lagt ut til boligbebyggelse og landbruks-, natur-, og 

friluftsformål, samt reindrift, (LNFR). Bruholmsjordet, felt B15 i KPA, ble behandlet i kommunaldepartementet 

etter innsigelse fra Fylkesmannen. Kommunaldepartementet godkjente planlagt boligområde B15 i KPA 

2014- 2026, som redegjort for i brev (ref. 15/2423-4) datert 17.12.2015. 

 Kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveger  

I kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveger 2015-2026 ligger det en sammenhengende gang- 

og sykkelveg trasé for forbi Bruholmsjordet, både parallelt med fylkesveg og som kobles på turveg for 

Bruholmen og mot Austrått.  

Ut ifra dagens situasjon og føringene gitt i kommunedelplanen har premissene endret seg i forhold til ønsket 

trase for gående og syklende. Det har blitt utført fyllinger mot sjø langs Brekstadbukta, der det har blitt 

etablert ny gang- og sykkelveg parallelt med Fjæraveien (vist som blå stiplet linje i Figur 2-1). Kommunen 

ønsker at denne nye traseen skal benyttes i hovedsak i fremtiden, og at reguleringsendringen skal legge til 

rette for dette.  
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2.3 Gjeldende reguleringsplaner  

Naboområdene vest for planområdet Brekstadbukta Bruholmen (1621198304) er regulert til 

boligbebyggelse, friområde og kombinert formål boliger/forretning.  

Tilgrensede planer i sør er områdeplan for Brekstad sentrum (1621201306) og områdeplan for 
Brekstadbukta (1621201307). Områdeplanene legger opp til en større næringsutvikling i området. Planen 
omfattes også av samferdselsareal, samt del av friluftsområde på Bruholmen med tilhørende turveg. 
Områdeplan for Brekstadbukta legger opp til en utfylling i Brekstadbukta. 

Nyetablert  

     Gang/sykkelveg 

Figur 2-1 Utsnitt fra kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveger 
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3 Beskrivelse av planområdet  

Beskrivelsen isoleres til de områdene der det er tiltenkt endringer i forhold til reguleringsplanen for 

Bruholmsjordet (vedtatt 14.12.2017).  

3.1 Lokalisering 

Hovedgrepet i reguleringsendringen befinner seg ved eiendomsgrensen mellom gnr/bnr. 168/250 og 168/46. 

Det skal legges til rette for ny adkomstveg fra Fjæraveien inn til Bruholmsjordet, der veg og tilhørende 

sidearealer vil ligge på gnr/bnr. 168/46. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Dagens og tilgrensende arealbruk  

Gnr/bnr. 168/250 er i dag aktiv næring bestående av Fosen dekkservice AS. Gnr/bnr. 168/46 er ikke 

opparbeidet til bruk enda, men er i henhold til gjeldende områderegulering tiltenkt å benyttes til næring.  

Det er opparbeidet en grusveg som går fra gnr/bnr. 168/250 til friområdet på østsiden av gnr/bnr. 168/46, 

som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Grusvegen er mest trolig opparbeidet i forbindelse med 

etablering av gapahuk, sitte område og sanitæranlegg knyttet til kyststien.  

168/250 

168/46 
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Figur 3-1: Utsnitt fra norgeibilder.no 

3.3 Grunnforhold 

NGU sine temakart viser ingen forekomster av kvikkleire, men området ligger under marin grense og kan 
derfor være utsatt for potensielle løsmasser. Multiconsult gjennomførte i 2017 grunnundersøkelser i 
forbindelse med Bruholmsjordet der det ble avdekket:  
 

«Planområdet består av flat dyrket mark, med slak helning ned mot Brekstadbukta i sør og øst. 
Grunnundersøkelsene utført av Multiconsult i 2017 viser at topplaget består av blandede masser 
(jord, grus, skjellsand, leire, sand). Under dette er det bløt til middels fast leire over meget fast leire. 
Dybden til den meget faste leira varierer fra ca. 1,5 til ca. 9m, er størst i nord, og avtar / er 
fraværende mot sør. Det øvre leirlaget er setningsgivende. Dybde til berg er større enn 15m i alle 
borpunkter.  
På bakgrunn av topografi og grunnforhold, vurderes reguleringsområdet som klarert med tanke på 
kvikkleireskred. Planområder er videre også klarert med tanke på jord- og flomskred.»  

 
Vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende utredninger i forbindelse med reguleringsplanen for 

Bruholmsjordet og områdereguleringen for Brekstadbukta. 

3.4 Naturmangfold 

Det er ikke registrert naturmangfold som er hverken truet eller nært truet i området ifølge Naturbasen eller 

Artsdatabankens artskart. Sweco har i tillegg gjennomført en konsekvens og tiltaksvurdering for naturmiljø 

og sikret friluftsområde i forbindelse med boligutbygging ved Bruholmsjordet: «Utbygging av Bruholmsjordet i 

Ørland kommune - konsekvenser og tiltaksvurdering for naturmiljø og sikret friluftsområde». Potensielle 

påvirkninger og konsekvensvurdering samt anbefalte tiltak fra rapporten (s. 12 og 13) vises i kapitlene (3.4.1 

og 3.4.2). 
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 Potensielle påvirkninger og konsekvensvurdering 

Økt slitasje på stier 

Realisering av boligområdet vil medføre økt bruk av friluftsområdet. Stiene rundt selve Bruholmen er i dag i 

dårlig stand, og økt bruk vil øke slitasje. Dette vil kunne medføre økt forekomster av utglidning, dårlig 

drenering, hull i stien, slik at den blir mindre attraktiv for noen brukergrupper. Den økte slitasjen settes til å 

medføre middels negativ konsekvens på friluftsområdet.  

Økt bruk av fasiliteter 

De nye nærliggende boligområdene vil medføre at det blir økt press på noen av friluftsområdets fasiliteter, 

som f.eks. sittegruppene. Dette kan medføre økt slitasje eller at det blir for få f.eks. sitteplasser i forhold til 

brukermassen. Samtidig kan dette medføre økt forsøpling av området. Det økte presset fra boligbygging 

antas å ha middels negativ konsekvens på brukeropplevelsen. 

Økt støypåvirkning på områdene 

Etablering av boligområdet vil kunne medføre økt støypåvirkning på enkelte deler av friluftslivsområdet. 

Dette vil i hovedsak gjelde områdene nærmest boligene, og de viktigste delområdene på Bruholmen blir 

skjult for denne støypåvirkningen. Unntaket er badeplassen som vil bli påvirket, spesielt i anleggsfasen. 

Det antas at denne støybelastningen vil ha liten til middels negativ konsekvens. 

Innsyn til badeplass 

Badestranden ligger i vestre del av friluftsområdet og har i dag innsyn fra de tilgrensende næringsområdene. 

Realisering av boligområdet vil medføre at det også blir innsyn og støy derfra, noe som kan virke sjenerende 

og redusere kvaliteten for enkelte brukere. 

Det antas at dette vil ha liten negativ konsekvens på verdiene i området. 

Samlet konsekvensvurdering 

Samlet sett forventes en boligbygging på Bruholmsjordet å ha middels negativ konsekvens på friluftsområdet 

ved Bruholmen. Foreslåtte avbøtende tiltak vil redusere denne konsekvensen. 

 Anbefalte tiltak  

Tiltak som anbefales gjennomført for å redusere negativ påvirkning på friluftsliv ved en utbygging av 

Bruholmsjordet nevnes under. 

Dette er tiltak i områder der kommune har driftsansvar, og tiltak og søking av midler bør gjøres i samråd med 

dem.  

Ved gjennomføring av de forslåtte tiltakene forventes det at konsekvensen blir redusert fra middels negativ til 

liten positiv. 

Utbedring av sti 

Stien rundt Bruholmen bør utbedres slik at den vil tåle den økte bruken som kan forventes. Dette vil gjør at 

stien fortsatt vil kunne være attraktiv for alle brukergrupper. 

Informasjon 
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Det bør legges opp til at brukerne får god informasjon om verdier i området. Dette viser fra andre tilfeller at 

brukere er mer skånsomme og ivaretar områdene bedre. Dette må være innbydende informasjon med 

universell utforming. Denne må sees i sammenheng med informasjonstiltaket nevnt under tiltak for 

naturmangfold. 

Etablering av hvile-/rastelokaliteter for brukere. 

Ettersom presset på de etablerte hvile-/rastelokalitetene vil kunne øke etter utbygging, bør det etableres 

enkelte tilleggslokaliteter for dette. Dette kan være sittegrupper tilsvarende dem som er der i dag, men det 

kan også vurderes gapahuk, fellesgrill/bålplass etc. Dette bør utformes i samarbeid med kommunen. 

Jordvoll ved badestrand 

Det bør etableres en jordvoll på ca. 100 meter som skjermer badestranden fra næringsbyggene og 

boligområdet som vist i figur 5. Denne bør vegeteres med lokale arter, og vil redusere innsyn og støy. Den vil 

også tilføre området positiv kvalitet gjennom å skjerme badeplassen for vind.  

Deler av den foreslåtte vollen vil bli etablert på områder som ikke er innenfor friluftsområdet, og en 

realisering av denne krever videre godkjenning. 

Opplysning og innsyn til mulige biotoptiltak 

Ved etablering av fordrøyningsdammer med beplantning som biotoptiltak i buffersonen mellom 

verneområdet og boligbebyggelsen, vil opplysning og innsyn til deler av området tilføre et nytt positivt 

element til friluftsverdiene her. 

3.5 Vikkanalen – Overvann og avrenning 

I planområdets sørvestre del går det i dag en åpen kanal – Vikkanalen. Denne ble etablert på 

Bruholmjordet i 2013, for å ivareta overvann/avrenning fra nærliggende landbruksområder og fra 

spredt avløp. Kanalen er registrert som en vannforekomst (133-64-R), men denne har aldri hatt 

funksjon som en åpen bekk. Kanalen fungerer som felles utløp for to lukkede bekker; Vikkanalen og 

Budeiebekken. Det var tidligere problem med oversvømmelser på landbruksareal oppstrøms 

pga. oppstuvning av vann. Oppstuvingen var forårsaket av for liten dimensjon på felles ledning ut til 

sjøen. Av økonomiske årsaker ble det besluttet å åpne utløpet med kanal i stedet for å legge den i et 

større rør. 

NVE har vært på befaring med Fylkesmannen og kommunen 24.04.2017. NVE har i brev (10.05.2017) 
redegjort for at det ikke stilles krav til at kanalen holdes åpen, og vil heller ikke kreve 
noen ytterligere behandling etter bestemmelsene i vannressursloven. 1 

De siste årene har det kommet klager på lukt fra kanalen. Årsaken er at vannet ikke renner ut i sjøen som 

planlagt, men blir tilbakeført i kanalen av bølger og strømmer i sjøen. I forbindelse med utbyggingen av 

Bruholmsjordet er det planlagt å tette igjen kanalen og legge til rette for overvannshåndtering under bakken.  

3.6 Rekreasjon 

Det er store rekreasjonsverdier tett opptil planområdet og generelt på Ørlandet.  

Utbyggingsområdet ligger inntil det statlig sikrede friluftsområdet på og ved Bruholmen som gir mulighet for 

bading og opphold i strandsonen. Det er opparbeidet et turvegnett rundt Bruholmen og videre langs med 

 
1 Planbeskrivelse Bruholmsjordet – Selberg arkitekter AS 15.08.2017 
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strandsonen mot Austrått. I områdeplan for Brekstadbukta er det planlagt å forlenge dette turvegsystemet 

videre inn mot sentrum.  

Ørland kommune har utarbeidet en forvaltningsplan for det statlig sikra friluftsområdet og det er planer om å 

gjøre tiltak for å bedre tilrettelegge for rekreasjon og aktivitet på Bruholmen. Det er et mål å styre mest mulig 

aktivitet mot vestsiden av Bruholmen.2 

3.7 Barn og unges bruk av området  

Utbyggingsområdet er i dag dyrka mark, og ikke benyttet som leke- eller oppholdsareal av barn og 
unge. Naboområdet Bruholmen, med tilhørende turvegsystem, er imidlertid et verdifullt 
rekreasjonsareal for barn og unge.3 Det er i nyere tid etablert en gapahuk med WC fasiliteter sør-øst i 

planområdet, som brukes aktivt både av private og skoler.  

3.8 Trafikkforhold 

 Biltrafikk 

Planområdet ligger nært Fv710 (Fru Ingers vei), som har fartsgrense på 60km/t og en ÅDT på 7500 (2016-

tall ref. SVV trafikktelling). Den kommunale Industrigata (kv.2235) og Fjæraveien (kv. 1705) betjener 

næringsområdet vest for planområdet. Gamle Fjæravei betjener boligene nordvest for planområdet, og er 

brukt som adkomstveg til friluftsområdet og Bruholmsjordet.  

 Gående og syklende 

Planområdet ligger nært opp til eksisterende gang- og sykkelveg langs Fru Ingers vei (Fv. 710) og 

Fjæraveien (Kv.1705). Se også kapittel 2.2.2 Kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveger .  

 
2 Planbeskrivelse Bruholmsjordet – Selberg arkitekter AS 15.08.2017 
3 Planbeskrivelse Bruholmsjordet – Selberg arkitekter AS 15.08.2017 
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4 Beskrivelse av planforslaget  

4.1 Plangrepet  

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny adkomstveg til Bruholmsjordet. Dette vil 

medføre en endring i veggeometrien i forhold til gjeldende plan, der det i dag er en sving som blir erstattet 

med et T-kryss.  

I forbindelse med boligprosjekteringen ved Bruholmsjordet har det blitt konkludert med at behovet for 

pumpehus og teknisk infrastruktur utgår, og vil dermed fjernes fra ny plan. Arealet tidligere avsatt til 

pumpehus vil omdisponeres til grønnstruktur og legge til rette for turveg som skal kobles på tilgrensende 

områderegulering i sør. Arealet der turvegen er tiltenkt er regulert til friluftsområde.  

I forbindelse med boligprosjektering av Bruholmsjordet har Fosen renovasjon meddelt at de ikke godkjenner 

vendehammerløsningen som var opprinnelig tiltenkt innenfor boligformål B6 i vedtatt plan (2017), som er 

dimensjonert for bil. Det er drøftet 3 ulike forslag, der ny vendehammer dimensjonert for lastebil har blitt 

tilpasset nytt forslag til plan. Dette er en del av internvegsystemet og defineres ikke i plankartet som eget 

formål.  

4.2 Planlagt arealbruk  

 Ny adkomstveg 

I forbindelse med regulering av ny adkomstveg vil deler av næringsarealet i områdereguleringen for 

Brekstadbukta oppheves. Næringsformålet vil erstattes med kjøreveg (o_SV8) og tilhørende sideareal. Det 

er ikke tiltenkt fortau langs den nye adkomstvegen.  

 

Figur 4-1: Utsnitt fra plankart 

Den nye adkomstvegen til Bruholmsjordet er et resultat av å redusere trafikken langs f_SV5 (Industrigata), 

som i dag brukes som adkomstveg til 2 private boliger (gnr/bnr. 168/238 og 258) og kobles på Urmakerveien 

som fører videre til Gamle Fjæravei. f_SV5 reguleres slik den fremstår bygd i dag, og regulert fortau o_SF1 
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videreføres mellom denne boliggate f_SV5 og snuhammeren (enden av o_SV1 i vest) som nå er foreslått i 

ny plan for Bruholmsjordet.    

 

Figur 4-2: Utsnitt fra plankart 

 Vendehammer for renovasjon 

Gjennom prosjekteringsprosessen for utbygging ved Bruholmen hage har Fosen Renovasjon uttalt seg 

kritisk til tidligere vendehammer løsning innenfor boligfeltet B6, som anvist i planbeskrivelsen fra 2017.  

  

Figur 4-3: Utsnitt fra planbeskrivelse for Bruholmsjordet (2017)  

Snuhammer 

Videreføring av SF 
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Renovasjonsbiler har et minimumsbehov for å kunne snu ved en blindveg. Tidligere planlagt vendehammer 

var kun dimensjonert for personbiler. For at renovasjonsbiler skal kunne utføre en 180-grader U-sving, må 

vendehammer dimensjoners for lastebil.  

Vendehammeren er en del av internvegnettet og vises ikke i reguleringsplanen. Det er utført tilpasning av 

boligformålet for å legge til rette for realisering av vendehammeren. Endringen vil medføre at deler av 

blågrønnstrukturen (o_GBG4) blir redusert, men muligheten for gjennomgang for myke trafikanter ivaretas 

mot Gamle Fjæraveien (o_SV4).  

En slik dimensjonering er i strid med gjeldende reguleringsplan for Bruholmsjordet, da det vil gå inn i 

grøntdraget som er gjennomgående i planområdet. Det er vurdert ulike løsninger for å innfri 

dimensjoneringskravene og konsekvensene alternativene medfører, se kapittel 5.3. 

4.3 Endring av boligstruktur  

 Variasjonskatalogen – Selberg Arkitekter AS 

I forbindelse med reguleringsplanprosessen for Bruholmsjordet i 2017 ble det utarbeidet en visuell profil 

«Katalog over variabler til bebyggelsen – Selberg arkitekter AS». Hensikten med katalogen var å sikre en 

variert og visuelt stimulerende bebyggelse på Bruholmsjordet. Utfordringen med dokumentet er at den ikke 

har noe rettsvirkning, da den ikke er henvist til i de gjeldende planbestemmelsene for Bruholmsjordet. 

Innholdet fungerer dermed kun som en ønsket intensjon for utbygging, men ikke et bindende krav.  

Samtidig har katalogen vært en viktig del av den tidligere planprosessen for å synliggjøre mulighetene og 

potensiale for hele utbyggingsområdet. Intensjonen var også å sikre variasjon og unngå monotoni gjennom 

detaljstyring av materialer, farger, vindustyper, panel o.l.  

Planbestemmelsene slik de står i gjeldende plan i dag er tatt i bruk og området er under utbygging uten bruk 

av variasjonskatalogen. For å kunne hensynta de føringene som ble gitt i den opprinnelige planprosessen, vil 

planbestemmelsen sikre følgende:  

• Ved rammesøknad til ny bebyggelse(r) vises til hvilke prinsipper i variasjonskatalogen som ivaretas.  

Figur 4-4: Venstre – Vendehammer med sporing. Høyre - utsnitt fra nytt reguleringsforslag 
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 Bebyggelsens høyde og utforming  

I reguleringsbestemmelsene § 3.2.4 stilles det krav til hvilke boligtyper som tillates innenfor de ulike 

delfeltene. Kravene er som følger:  

Bebyggelsen skal utformes som konsentrert småhusbebyggelse. 

- Felt B5: Tillates oppført med leilighetsbygg. Maks gesims på leilighetsbygg er satt til 10,5 m over 

OK gulv. 

- Felt B6: Tillates oppført med eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Maks gesims på 

leilighetsbygg er satt til 10,5 m over OK gulv. Maks mønehøyde er satt til 11 m over OK gulv for 

rekkehus og 10 m for enebolig. 

- Felt B1-B4 og B7: Tillates oppført med eneboliger og rekkehus. Maks mønehøyde er 11 m over 

OK gulv for rekkehus og 10 m for enebolig. Maks gesims er satt til 10,5 m over OK gulv. 

- B8 – er areal til eksisterende boligeiendommer 

I lys av de kravene som er stilt i §3.2.3 (Grad av utnytting) i gjeldende planbestemmelser, legger det opp til 

en rigid og lite fleksibel utnyttelse av området. Innenfor delfelt B5 stilles det krav til minimum 16 boenheter og 

tillatelse til oppføring av leilighetsbygg. Med utgangspunkt i tillat %BYA på 55 og minimumskravet, må 

leilighetene etableres oppå en innebygd garasje ettersom BYA kravet ikke gir rom for utvendig fristilt 

garasjeplasser. Dette medfører at høyden på leilighetsbygget øker, og går utover siktforholdene til boligene 

innenfor delfelt B3. Bygget vil også kaste skygge over arealer  innenfor f_GBG5, noe som ikke anses som 

god   planlegging i forhold til dagens krav til uteoppholdsarealer.  

For å gi rom for mer fleksibel og hensyntakende utbygging innenfor Bruholmsjordet, åpnes det i tillegg opp 

for etablering av leilighetsbygg innenfor delfelt B1 og B4. Dette begrunnes med at byggene kan plasseres på 

et slikt vis at det ikke påvirker bomiljøet i området, gir større muligheter for å ivareta viktige siktlinjer mot øst 

og sør, samtidig som det gir mer fleksibilitet og forutsigbarhet opp mot minimumskravet for boenheter.  

Multiconsult utførte en geoteknisk vurdering av området 25.10.2017. Planområdet ble delt i to soner, nordre 

og søndre område. Det ble vurdert konkludert med følgende:  

4.2 Setninger: Det forventes ikke setninger av betydning fra planlagt boligbebyggelse, forutsatt at 

utbyggingen begrenses til småhusbebyggelse og lette leilighetsbygg.  

6 Konklusjon/videre arbeid: Det tilrås forbelastning av nordre del av utbyggingsområdet i forkant av 

byggestart. 
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Figur 4-5: Geoteknisk vurdering Bruholmsjordet - Multiconsult 25.10.2017 

Ut ifra rapporten vurderes det som forsvarlig å åpne opp for etablering av leilighetsbygg innenfor nordre 

område.  

 Grad av utnytting 

I reguleringsbestemmelsene §3.2.3 stilles det krav til en minimums tetthet av boenheter innenfor hver 

boligsone, i tillegg til maks %BYA. Denne løsningen ble stilt som krav fra daværende Fylkesmannen i 

Trøndelag i forbindelse med nedbygging av dyrkamark. Kravene i gjeldende plan er som følger:  

Bebygd areal BYA innenfor planområdet skal ikke overstige % BYA som angitt på plankartet. 

Utvendig trapp, ramper og oppstillingsplass for bil inngår ikke i %BYA. 

Krav til minimum antall boenheter innenfor de ulike delfeltene er: 

- For delfelt B1 skal det etableres minimum 22 boenheter. 

- For delfelt B2 skal det etableres minimum 8 boenheter. 

- For delfelt B3 skal det etableres minimum 44 boenheter. 

- For delfelt B4 skal det etableres minimum 51 boenheter. 

- For delfelt B5 skal det etableres minimum 16 boenheter. 
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- For delfelt B6 skal det etableres minimum 47 boenheter. 

- For delfelt B7 skal det etableres minimum 9 boenheter. 

I punkt 4.3.2 er det foreslått åpning for etablering av leilighetsbygg innenfor delfelt B1, B2, B3 og B4 for å gi 

en ytterligere fleksibilitet ved utbygging av området, samt gi muligheten for å avlaste delfelt B5. Det er i den 

forbindelse foreslått en ny fordeling av boenheter innenfor de ulike delfeltene:  

Krav til minimum antall boenheter innenfor de ulike delfeltene er: 

 

- For delfelt B1 skal det etableres minimum 27 boenheter. 

- For delfelt B2 skal det etableres minimum 8 boenheter. 

- For delfelt B3 skal det etableres minimum 44 boenheter. 

- For delfelt B4 skal det etableres minimum 53 boenheter. 

- For delfelt B5 skal det etableres minimum 9 boenheter. 

- For delfelt B6 skal det etableres minimum 47 boenheter. 

- For delfelt B7 skal det etableres minimum 9 boenheter. 

  

4.4 Uteoppholdsareal og grønnstruktur 

 Gang- og sykkelveg 

Reguleringsendringen åpner opp muligheten for å sikre en kobling mellom Bruholmsjordet planen og 

områdereguleringen for Brekstadbukta. Gang- og sykkelvegen i områdereguleringen er utbygd frem til 

plangrensen til Bruholmsjordet, og legger opp til videre ferdsel i friområdet (o_LF2 og 3). 

 

Figur 4-6: Utsnitt fra reguleringsplanen  Figur 4-7: Dagens situasjon.www.norgeibilder.no 

Gang- og sykkelvegen (o_SGS) legges på vestsiden av det etablerte friluftsområdet (rød sirkel i figur 4-6) for 

tydelig adskille gangtrafikken med oppholdssonen. Gang- og sykkelvegen vil fortsatt gi trygg ferdsel for myke 

trafikanter til friluftsområdet, samt turvegnettet i det statlig sikrede området lenger øst.  

Det er etablert en form for voll i dag. Om denne var ment som en fysisk barriere eller om det er et resultat av 

massedeponering er usikkert. Den fungerer som et naturlig skille mellom den nye traseen og 

oppholdsområdet.  
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Gang- og sykkelvegen skal være etablert før det gis brukstillatelse for nye tiltak innenfor delfelt B3, B5, B6 

eller B7, og skal opparbeides med en minimumsbredde på 3 meter.  

 Friområde f_GBG4 

Det er planlagt en gjennomgående blågrønnstruktur mellom B3, 4, 5 & 6 (o_GBG4 & 5). Som følge av endret 

snuløsning for renovasjon innenfor boligområdet B6, vil dette ha innvirkning på det tidligere regulerte 

friområdet. Ettersom løsningen må ta utgangspunkt i svingkurvaturen til buss krever det vesentlig større 

areal enn først planlagt i 2017. Fosen renovasjon har tidligere anbefalt en rundkjøringsløsning, der det totale 

samferdselsarealet vil medføre at blågrønnstrukturen o_GBG4 ikke blir gjennomgående mellom o_SV1 og 

o_SV4.  

For å kunne ivareta den opprinnelige intensjonen i reguleringsplanen for Bruholmsjordet (2017), er det valgt 

en mindre inngripende løsning ved bruk av snuhammer. Denne vil fortsatt ha behov for å erstatte deler av 

blågrønnstrukturen, men ivaretar muligheten for uavbrutt ferdsel langs formålet gjennom planområdet.  

4.5 Trafikkforhold 

 Adkomstveger 

Hovedintensjonen med reguleringsendringen er å legge til rette for en ny adkomstveg inn til Bruholmsjordet 

fra Fjæraveien. Vegen utformes i henhold til tverrsnittet i Figur 4-8 og er utarbeidet i henhold til Statens 

vegvesen sin vegnorm N100. Adkomstvegen er dimensjonert for lastebil med en bredde på 5 meter.  

 

Figur 4-8: Tverrsnitt av ny adkomstveg 

Adkomstvegen vurderes å være primæradkomsten til området. Sekundæradkomsten er fra Fv. 710 (Fru 

Ingers vei) med felles adkomster inn til boligfelt B1 og B2 som utgjøre ca. 15% av arealet (ca. 30 boliger).  
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 Sykkel- og gangforbindelser  

Etablering av gang- og sykkelveg langs Industrigata 

Planforslaget endrer ordlyden i rekkefølgekravet §9.3 vedtatt i opprinnelig plan:  

Gjeldende: «Fortau langs Industrigata, fra eksisterende gang-/sykkelveg Fv710 og frem til kryss med 

SV1 skal være på plass seneste samtidig med ferdigstillelse av o_SV1 (v/Bohus).» 

Forslag: «Fortau langs Industrigata, fra eksisterende gang-/ sykkelveg FV710 og frem til kryss med 

f_SV5 skal være etablert før det gis brukstillatelse for første tiltak innenfor B3.  

Bestemmelsen videreføres i nytt forslag til reguleringsplan for å ivareta muligheten for en trygg kobling 

mellom Bruholmsjordet og gang- og sykkelnettet langs Fru Ingers Vei. Eneste endringen som er gjort er 

tilbakeføring til dagens situasjon langs f_SV5. Dette er en lite belastet boliggate, som i tillegg er en blindveg. 

Det er vurdert at ferdsel langs gaten slik den er i dag er tilstrekkelig for myke trafikanter. Fortau o_SF1 

videreføres som en kobling mellom f_SV5 og o_SV1. (Figur 4-10).  

 

Figur 4-9: Boliggate f_SV5. Kilde: Google Maps   
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Figur 4-10: Løsning i forbindelse med rekkefølgebestemmelse §9.3 

Ny gang- og sykkelveg    

Som nevnt i kapittel 4.2.2 legges det opp til en gang- og sykkelvegkobling (o_SGS) mellom 

reguleringsplanen for Bruholmsjordet og områdeplanen for Brekstadbukta. Det er kun etablert gruslagte 

turveger i friluftsområdet (o_LF2) i dag, og den nyetablerte gang- og sykkelvegen stopper ved plangrensen til 

Bruholmsjordet. For å sikre en ferdselsrute som kan benyttes hele året, er det lagt til rette for en gang- og 

sykkelveg på vestsiden av friluftsområdet (o_LF2) med fast dekke.  

Det er stilt rekkefølgekrav for opparbeidelse av gang- og sykkelvegen før brukstillatelse er gitt for nye tiltak 

innenfor B3, B5, B6 eller B7.  
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Figur 4-11: Ny foreslått rute ved bruk av ny gang- og sykkelveg. 
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Figur 4-12: Gang- og sykkeltraseer gjennom området og med eksterne tilkoblingspunkt. Ref. Planbeskrivelse 
Bruholmsjordet – Selberg Arkitekter 

4.6 Miljøforhold 

 Støy 

Planendringen er vurdert å ha støyreduserende effekter ovenfor de som tidligere var berørt av 

adkomstvegen inn til Bruholmsjordet. Med den nye adkomstvegen vil både anleggstrafikk og fastboende sin 

ferdsel forflyttes lengere sør.  
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 4 

Figur 4-13: Støymodeller fra støynotat utarbeidet av Brekke Strand. 

I Figur 4-13 viser illustrasjonen på venstre side støysituasjonen med den regulerte vegen. 

Reguleringsendringen legger opp til at dagens situasjon ivaretas, og støysituasjonen vil dermed tilbakeføres 

til slik det var opprinnelig i figuren til høyre. 

Vurderingen under er henter fra «Planbeskrivelse Bruholmsjordet – Selberg Arkitekter AS (s. 19 & 20)»: 

«Det er forsøkt å fordele trafikken på planområdet basert på fordelingen av trafikk med 15 % fra nord 

og 85 % på innkjøring fra vest i planområdet. Trafikktallene på adkomstene er beregnet til 

henholdsvis med en årsdøgnstrafikk på 240 (ÅDT) fra nord og 670 ÅDT fra vest. Adkomstvegen fra 

vest generere en gul støysone (> 55 dB) i en bredde på ca. 3 – 5 m fra vegkant og inn på utearealet i 

planområdet. 

Trafikken i Industrigata fra Fv710 er beregnet til 2500 ÅDT. Det vil si at de mest utsatte boligene 

(eksisterende), vest for planområdet vil få en økning på støynivået på inntil 2 dB.5» 

Det er vurdert at samme støyutslag som var beregnet langs den opprinnelige tiltenkte adkomstvegen vil 

være lik på den nye inn til Bruholmsjordet. Støynotat viser at støyproduksjonen er minimal, og vil ikke 

produsere støy over 55dB ovenfor hverken nærings- eller friluftsområdet.  

Støysituasjonen slik den ble vedtatt ved den opprinnelige reguleringsplan viser til støynivåer er 

tilfredsstillende opp mot boligområder og uteoppholdsarealer under 55dB, og behovet for ytterligere 

støyvurderinger vurderes derfor ikke å være nødvendig.  

 
4 Støyutredning Bruholmsjordet – Brekke Strand 
5 Planbeskrivelse Bruholmsjordet – Selberg Arkitekter AS (s. 19 & 20). 
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4.7 Teknisk infrastruktur  

 VA anlegg  

Ny vannledning 180 PE vil legges under ny adkomstveg til Bruholmsjordet (o_SV8) og kobles på 

eksisterende kommunal vannledning 160 PVC langs Fjæraveien. Tilkoblingen skjer ved eksisterende 

vannkum 10876.   

 

Figur 4-14: Oversiktstegning for VA anlegg i ny adkomstveg 

Overvann fra ny adkomstveg ledes til eksisterende kommunal overvannsledning langs Fjæraveien. Det er 

foreslått en stikkrenne i laveste punkt på veien. Løsning må vurderes på stedet i forhold til endelig terreng 

nedstrøms. 

 

Tidligere reguleringsplan hadde avsatt et areal for ny pumpestasjon som skulle ta hånd om avløp fra 

Bruholmen Hage. Dette fordi området var relativt flatt og man kunne tenke seg utfordringer med selvfallsrør. 

Etter mer nøyaktige høydevurderinger ble det kommet frem til en løsning som muliggjør bruk av den 

eksisterende pumpestasjonen ved Dekkmann. Ny pumpestasjon er derfor ikke nødvendig.  

4.8 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelsene som er vedtatt i opprinnelig plan Bruholmsjordet videreføres i ny plan, med 

unntak av en omformulering av  §9.3. For begrunnelse se 4.5.2. Sykkel- og gangforbindelser. Nye paragrafer 

er §§9.12 og 9.13 og gjelder forhold til variasjonskatalogen og håndtering av matjord.  
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5 Konsekvenser av planforslaget  

5.1 Endring i boligstruktur 

I lys av de foreslåtte endringene i kapittel 4.3, vil det gi en mindre endring i hvordan bebyggelsen fordeles 

utover Bruholmsjordet jf. tidligere utarbeidet illustrasjonsplan. Fleksibilitet innenfor et så stort 

utbyggingsområde er viktig for å kunne sikre at området kan jevnlig bygges ut i tråd med plan, samtidig som 

den ivaretar uteoppholdsarealene. Ved bruk av minimumsantall boenheter blir utbygger(e) tvunget til å 

presse bebyggelsen sammen, noe som kan medføre en reduksjon i kvalitet i utearealene til de som bor i 

området.  

Foreslått løsning der det åpnes for leilighetsbygg innenfor delfelt B1, B3 og B4, vil åpne opp for å minimere 

belastningen på de mindre delfeltene der kravene tvinger stram fortetting. Delfeltene er vurdert å kunne 

håndtere leilighetsbebyggelse med hensyn til størrelsen på de ulike feltene, og grunnforholdene. Det vil 

måtte gjøres vurderinger ved planlegging av hvert delfelt hvordan bebyggelsen skal på best mulig måte 

ivaretas bomiljø, siktakser og plassering.  

5.2 Landskapsbilde 

De tiltakene som er tenkt gjennomført i forbindelse med reguleringsendringen vil ha ingen vesentlige 

virkninger i landskapsbildet over tid. Det er en mulighet for at den nye adkomstvegen (o_SV8) kan oppleves 

som et fjernelement da den opparbeides på en fylling over bakkenivå (se Figur 4-8: Tverrsnitt av ny 

adkomstveg). Når arealet avsatt til næringsformål i områdeplanen for Brekstadbukta utvikles, vil vegen mest 

trolig gå i flukt med de nødvendige terrenginngrepene som gjøres av de som etablerer seg.  

Turvegen er i stor grad etablert i dag. Den resterende strekningen fra o_SV1 vil følge dagens terreng og vil 

ikke medføre nye landskapsvirkninger.  

5.3 Vendehammer-alternativer for renovasjon 

Reguleringsplanforslaget legger til rette for en vendehammer dimensjonert for buss. Det er i løpet av 

prosessen vurdert 3 ulike alternativer som kunne være aktuelt for å innfri Fosen Renovasjon sine krav til 

nødvendig areal. Det har vært fokusert på hvordan sikre en løsning som ikke hadde vesentlige 

konsekvenser ovenfor blågrønn strukturen som går gjennom hele planområdet.  

 Alternativ 1 – Kobling til Gamle Fjæraveien 

Alternative legger opp til at internvegen innenfor boligfelt B6 videreføres og kobles direkte på Gamle 

Fjæraveien. Forutsetningen for denne løsningen er at det ikke skal være gjennomkjøring for andre enn 

renovasjonsbiler. For å løse dette vil det måtte etableres en bom-løsning som kun kontrolleres / styres av det 

aktuelle renovasjonsselskapet. De trafikale virkningene en slik kobling ville medført er ikke vurdert. 

 Alternativ 2 – Rundkjøring  

Alternativet legger opp til etablering av en rundkjøring dimensjonert for buss. Plassering av snuplassen ville 

vært mot vest. Konsekvensen av dette er at hele siste del av blågrønn strukturen som går gjennom hele 

planområdet skjæres av, som vil fjerne muligheten for å opprettholde det gjennomgående grønndraget. En 

så stor samferdselsflate som kun i utgangspunktet er ment til bruk av renovasjonsbiler, ville ikke hatt 

betydelig med fordeler for å veie opp mot å fjerne en viktig grønnstruktur som f_GBG4 tilfører planområdet.  
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Figur 5-1: Bildet til venstre viser rundkjøringsforslag. Svart linje viser formålsgrenser for blågrønnstrukturen 
o_GBG4..Bildet til høyre viser rundkjøring i forhold til vedtatt plankart for Bruholmsjordet. 

 Alternativ 3 – Vendehammer  

Alternativet tar utgangspunkt i eksisterende vendehammer forslag som er dimensjonert for bil, men tilpasses 

svingkurvatur for lastebil. Utvidelsen vil medføre at deler av blågrønt formålet må reguleres til bolig (ca. 

200m2). Løsningen ivaretar den opprinnelige intensjonen om gjennomgående blågrønnstruktur ved at 

mennesker kan ferdes langs formålet uten å måtte krysse interne veger eller være utsatt for farlige trafikale 

forhold.  

5.4 Grønnstruktur og rekreasjonsverdi 

Tiltakene vil ikke ha vesentlig betydning for hverken de regulerte eller eksisterende grønnstrukturene. Gang- 

og sykkelvegen som nå skal koble gang- og sykkelvegen i områdeplanen Brekstradbukta til Bruholmsjordet 

vil i plankartet fremstå som ny opp imot opprinnelig plan. Plassering av traseen blir på vestsiden av det 

etablerte friluftsområde (med tilhørende funksjoner), og ferdsel mot Brekstad sentrum vil ikke komme i 

konflikt med de som oppholder seg i dette området.  

Figur 5-2: Forslag til vendehammer (venstre). Utsnitt fra forslag til nytt plankart med veggeometri 
(høyre).  
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Figur 5-3: Utsnitt fra plankart       Figur 5-4: Dagens situasjon (norge i bilder) 

 

5.5 Næringsareal 

Den nye adkomstvegen vil medføre en reduksjon i tilgjengelig næringsformål i områdeplanen for 

Brekstadbukta. Det er i tillegg regulert tomtegrenser mellom de ulike næringsformålene innenfor felt N4. Det 

vil si at den nordligste tomen vil bli noe redusert. Det vil være opp til kommunen hvordan de tre tomtene 

løses innenfor N4, da dette er avhengig av hvilken type næring som skal etableres.  

 

Figur 5-5: Områderegulering for Brekstadbukta og reguleringsendring for Bruholmsjordet. Området N4 er markert. 

Problemstillingene som oppstår opp i forbindelse med en slik prosess vil måtte vurderes og behandles 

individuelt av kommunen.   
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5.6 Forhold til reguleringsplan Brekstadbukta Bruholmen (1621198304)   

Reguleringsendringen vil medføre en endring i forholdene mellom opprinnelige plan for Bruholmsjordet 

(2017) og Brekstadbukta Bruholmen (1983). Reguleringsplanen for Bruholmsjordet regulerte en utvidelse av 

eksisterende kjøreveg med nytt fortau på 3 meter. Kjørevegen erstattet et tidligere friområde som fremsto i 

opprinnelig plan som en snarveg til friluftsområdet Bruholmen.  

 

Figur 5-6: Utsnitt fra reguleringsplan Brekstadbukta Bruholmen 

Reguleringsplanen for Bruholmsjordet erstattet dette arealet med samferdselsformål, samt regulerte en 

mindre stripe med boligformål som tilsynelatende skulle tilhøre de boligformålene i Brekstadbukta Bruholmen 

planen. Da det er bygd boliger på tvers av boligformålet og grøntformålet, kan det vurderes at 

reguleringsplanen for Bruholmsjordet la til rette for fremtidig regulering av området dersom behovet skulle 

oppstå.  
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Figur 5-7: Utsnitt fra gjeldende plansituasjon (Ørland kommune) 

Ettersom adkomstvegen nå flyttes lengere sør i det nye reguleringsforslaget, vil dagens situasjon reguleres 

for å sikre boliggate i plan og adkomsten til gnr/bnr 168/238 og 168/258. Det vil fortsatt foreligge et areal 

med grøntformål mellom vegarealet og boligformålet. Området er allerede utbygd og behovet for å «rydde 

opp» i plan ut ifra dagens situasjon er ikke nødvendig. Dersom det er ønskelig å se på en mulig fortetning av 

området, vil det måtte gjennomføres en større reguleringsprosess for eiendommene omfattet av 

Brekstadbukta Bruholmen planen. Det vil da være aktuelt å se på alle forholdene på nytt.  

 

Figur 5-8: Utsnitt fra reguleringsendringen for Bruholmsjordet 
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5.7 Grunnforhold  

Viser til vurderinger gjort i kapittel 3.3 Grunnforhold og kapittel 5.1 i ROS-analysen (Planbeskrivelse del II). 

Det stilles krav til geotekniske undersøkelser i prosjekteringsfasen. Kravet er hjemlet i 

reguleringsbestemmelsene.  

5.8 Miljøforhold 

Planforslaget har ingen negative konsekvenser for miljø. I forhold til økt aktivitet i området med hensyn på 

Ramsar-området er det i rapport fra Sweco datert 20.01.2017 vurdert avbøtende tiltak. 

Bestemmelsesområder i planen sikrer areal til opparbeidelse av avbøtende tiltak.  

Støyforholdene er utredet i egne rapport fra Brekke og Strand, datert 26.06.2017. Trafikkmengder er 

begrenset med en ubetydelig økning av støy for noen få boliger. Økning i trafikk på lokale veier vil gi 

marginal økning i støynivå for eksisterende bebyggelse og det ansees ikke nødvendig med tiltak for 

eksisterende bebyggelse.6  

5.9 Trafikkforhold 

De foreslåtte endringene i planforslaget gir ingen vesentlige endringer i forhold til trafikkforholdene som ble 

avklart i forbindelse med reguleringsplanen for Bruholmsjordet i 2017. Reguleringsendringen ivaretar god 

tilgjengelighet for gående og syklende, og biladkomst fra vest og nord har god kapasitet fram til planområdet. 

5.10 Barns interesser  

Tilgjengeligheten til omkringliggende friluftsområder er sikret i planforslaget for alle aldersgrupper. De 

foreslåtte tiltakene i reguleringsendringen legger til rette for å ivareta trafikksikkerheten og gi barn og unge 

trygge ferdselsruter til både Brekstad sentrum og nærliggende skoler.  

5.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Driftsansvar for offentlig veg gir økte utgifter for kommunen. Det må avklares gjennom en utbyggingsavtale 

mellom tiltakshaver og kommunen hvordan ny turveg f_GT2 skal løses og etableres.  

5.12 Konsekvenser i anleggsfasen  

Konsekvensene vil bli vurdert i plan for anleggstrafikk som er sikret i reguleringsbestemmelsene under §7.1.  

5.13 Sammendrag av ROS-analysen (Planbeskrivelse del II) 

 Konklusjon  

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, og identifisert tiltak som 

det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 

planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor. 

 

 
6 Planbeskrivelse Bruholmsjordet – Selberg arkitekter AS 15.08.2017 
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 Oppsummering av tiltak  

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Kvikkleire / marin grense Området er vurdert og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.  

Nedbørsutsatt  Følge tretrinnsstrategien for overvannshåndtering. Det må søkes om rettigheter om 

påslipp.  

Overvannsløsningene må søre for at overvannsproblematikk ikke øker på nærliggende 

eiendommer.  

Turveg etableres med permeable flater.  

Friluftsområde  Tiltaket vil ikke medføre nye risikomomenter som påvirker friluftsområdene rundt. Det 

anbefales bruk av permeable flater for å sikre at strekningene kan brøytes om vinteren.  

Ulykke i av- / påkjørsel Ny adkomstveg utformes i tråd med Statens vegvesen sin vegnorm, og tilstrekkelig 

frisikt er sikret.  

Ulykke med gående / 

syklende  

Tilrettelegging for ferdselsruter langs Industrigata ivaretas iht. gjeldende plan.  Myke 

trafikanter skal ferdes langs fortau, lavt trafikkerte boliggater, gang- og sykkelveger og 

turveger.   
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6 Innkomne merknader 

6.1 Varsel om oppstart 

Dokument 

nr. 

Avsender Merknad Kommunalsjefens vurdering 

1 Trøndelag 

fylkeskommune 

Veg og trafikk 

Flytting av adkomst til boligområde til 

Industrigata lengere sørøst vil ikke ha større 

betydning for fylkeskommunen.  

 

Friluftsliv 

• I planområdet inngår et statlig verna 

friluftsområde.  

• Det må i planprosessen og senere 

byggefase legges stor vekt på å ikke 

tillate tiltak som reduserer kvalitetene i 

friluftsområdet. 

• Som en del av planarbeidet må det 

beskrives hvordan Bruholmen 

friluftsområdet (herunder ny adkomst) 

vil bli tatt hensyn til.  

• I vår innsynsløsning er stiforbindelsen 

fra Brekstad sentrum til Bruholmen 

friluftsområde også registrert som 

friluftsområde. Vi oppfatter at traseen 

er feilregistrert, og at kart med riktig 

trase skal oppdateres.  

 

Kulturminner 

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at 

det skal oppstå konflikt med automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med planen. Minner 

om generelle aktsomhets- og meldeplikten etter 

kulturminnelovens §8.  

Veg og trafikk  

Ingen merknad  

 

 

 

Friluftsliv 

Reguleringsendringen vil ikke ha 

innvirkning på det statlig sikrede 

friluftsområdet. De forholdene og 

premissene som er vedtatt i opprinnelig 

plan videreføres slik det ble godkjent.  

 

Friluftsområdet er ivaretatt ved at ingen 

endring fra opprinnelig plan innføres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner 

Ingen merknad.  

2 Statens 

vegvesen 

• Mener det er positivt med en 

planendring som vil gjøre det tryggere 

og enklere for myke trafikanter å 

komme seg fra planområdet til 

Brekstad sentrum med å ta i bruk den 

nye gang- og sykkelvegen langs 

Fjæravegen.  

• Mener at Industrivegen fortsatt vil 

benyttes av myke trafikanter som 

ønsker å komme seg til fv. 710, og vi 

ber derfor om at 

rekkefølgebestemmelsen §9.3 i 

gjeldende plan beholdes, eventuelt 

tilpasses med riktig vegbenevnelse 

etter flytting av adkomstvegen. Mener 

det er svært viktig da boligområdet 

ligger i tilknytning til, og deler 

adkomstveg med, et næringsområde.   

Tatt til følge.  
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3 Statsforvalteren Landbruk 

• Har ingen avgjørende merknader til at 

adkomstvegen blir lagt om.  

• Vil minne om at i uttalelse til 

planoppstart av Bruholmsjordet og 

høringsuttalelsen i 2017 skrev at 

overskytende matjord primært bør 

brukes til jordbruksformål i 

nærområdet.  

 

 

Klima og miljø 

• Det er registrert en statlig sikret turvei 

gjennom planområdet. Dette er feil og 

skal ryddes opp i forbindelse med 

utarbeidelse av forvaltingsplan for 

statlig sikra friluftsområder.  

• Videre planarbeidet må ta hensyn til 

det statlig sikra friluftsområdet som 

inngår i planområdet.  

 

Helse og omsorg og barn og unge 

• Innledende fareidentifikasjon har 

indentifisert områder med behov for 

nærmere vurdering, herunder 

konsekvenser knyttet til turveg/ regulert 

friområde, samt risiko for ulykker ved 

avkjørsel og trafikksikkerhet for myke 

trafikanter.  

• Planen bør beskrive om, og i tilfelle 

hvor mye, trafikkstrømmene på veier i 

området påvirkes.  

• Turveg som kobler til gang- og 

sykkelveg kan bli skolevei, og må 

derfor kunne brøytes om vinteren og 

være universelt utformet.  

 

Samfunnssikkerhet 

• Det må gjennomføres en ROS analyse 

i tråd med plan- og bygningsloven §4-

3. Påpeker at kommunen som 

planmyndighet er ansvarlig for 

analysen.  

• Viktig at kommunen er bevisst på sitt 

ansvar for å kvalitetssikre og 

godkjenne analysen.   

Landbruk 

Tatt delvis til følge.   

 

Gjeldende plan ble vedtatt uten krav stilt 

til behandling av matjorda. Det er lokalt 

kjent at jorda er dårlig egnet til dyrking, 

pga. mangelfull næring. Dette var 

hovedårsaken til at reguleringsplanen ble 

igangsatt og vedtatt i 2017.  

 

 

Klima og miljø 

Tatt til følge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse og omsorg og barn og unge 

Tatt til følge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunnssikkerhet 

Tatt til følge.  

4 NVE Geoteknikk og grunnforhold 

• Planområdet ligger under marin 

grense, og består ifølge NGU av 

marine avsetninger. Derfor stor 

mulighet for marin leire i dette området.  

• Må være utarbeidet en geoteknisk 

vurdering av områdestabilitet.  

 

Geoteknikk og grunnforhold 

Tatt til følge. 

 

ROS-analyse og planbeskrivelse 

oppdateres i henhold til ny vurdering.  
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Stormflo, havnivåstigning og 

bølgepåvirkning 

• I følge «sehavnivå i kart» ligger 

området utsatt til i forhold til 

havnivåstigning, stormflo og eventuell 

bølgepåvirkning.  

 

 

 

 

 

 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

• Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt 

andel tette flater. Viktig å være 

oppmerksom på at ny utbygging også 

kan blokkere avrenning ovenfra, som 

kan føre til skader på selve bygget eller 

lede overvannet i uønsket retning.  

• Klimaendringenes påvirkning på 

avrenning i byggeområdene må også 

avklares.  

• Dette må gjøres tidlig i planprosessen 

slik at det blir satt av tilstrekkelig areal 

før bygninger og infrastruktur 

planlegges.  

• Overvannshåndtering bør i størst mulig 

grad skje lokalt og helst i form av åpne, 

naturbaserte løsninger og etter den 

såkalte tretrinnsmodellen (infiltrasjon, 

fordrøyning, sikker bortleding av 

overflatevann).  

• Planforslaget må beskrive hvordan 

overvannshåndteringen tenkes løst.  

• Dersom overvann skal avledes til 

vassdrag som sikker resipient må 

konsekvenser for flomfare i vassdraget 

vurderes slik at ikke allmenne 

interesser i vassdraget blir negativt 

berørt.  

Stormflo, havnivåstigning og 

bølgepåvirkning 

Det er kjent gjennom tidligere 

reguleringsprosess at området er utsatt. 

Dette er allerede utredet, og det er 

vurdert at en ny adkomstveg ikke 

medføre behovet for ytterligere 

avklaringer.  

 

Turvegen reguleres etter eksisterende 

forhold som allerede er utbygd.  

 

 

Klimatilpasning og 

overvannshåndtering  

Tatt til følge.  

 

Reguleringsendringen tar kun stilling til 

de endringene som blir gjort. Endringene 

medfører ingen endringer ovenfor 

boligområdene og tilhørende 

grønnstruktur.  

 

Overvannshåndtering fra ny kjøreveg 

skal føres i overvannsledninger og inn i 

eksisterende vannkum.  

 

6.2 Offentlig ettersyn  

 

Dokument 

nr. 

Avsender Merknad Kommunalsjefens vurdering 

1 Trøndelag 

fylkeskommune 

Veg og trafikk  

Viser til vår tidligere uttalelse i forbindelse med 

varsel om oppstart av planarbeidet datert 

11.januar 2022. 

Ingen ytterligere merknader  
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Flytting av adkomst boligområde til den 

kommunale vegen Industrigata lengre 

sørøst vil ikke ha større betydning for 

fylkeskommunen som vegeier på 

nærliggende fv.710 i forhold til 

eksisterende plan. 

Vi har ingen ytterligere innspill. 

 

Grad av utnytting 

Det er i reguleringsendringen foreslått en 

justering av fordelingen av minimum antall 

boenheter innad i området, uten at det endrer 

minimumskravet for hele planen. 

 

Fylkeskommunen har ingen merknader til 

foreslåtte endring av reguleringsplan for 

Bruholmsjordet. 

2 Statens 

vegvesen 

Vi registrerer at våre merknader ved varsel om 

oppstart har blitt ivaretatt i planforslaget, og 

vi har følgelig ingen merknader. 

Ingen ytterligere merknader 

3 Statsforvalteren 

i Trøndelag 

Landbruk 

I reguleringsbestemmelsens § 7.1 står det at det 

skal lages en plan hvor det blant annet skal 

redegjøres for ivaretakelse og god lagring av 

matjord. Sett i lys av denne bestemmelsen og 

våre tidligere uttalelser til reguleringsplanen 

datert 12.01.2017 og 20.10.2017, mener vi at 

ivaretakelse og god lagring av matjord implisitt 

innbefatter at matjorda skal tas vare på for å 

videre kunne benyttes til jordbruk og 

matproduksjon. Vi minner om at jordvernet 

ytterligere er innskjerpet gjennom nasjonal 

jordvernstrategi vedtatt av Stortinget i juni 2021. 

Kommunene har også mottatt brev datert 

23.03.2022 fra landbruks- og matministeren og 

kommunal- og distrikts ministeren hvor 

betydningen av å ta vare på matjorda blir 

understreket. Regional plan for arealbruk 2022-

2030 har også fokus på ivaretakelse av matjord. 

Den aktuelle matjorda er registrert i NIBIO 

Kilden med svært god til god jordkvalitet. 

 

Det har kommet inn en ny paragraf i 

bestemmelsene, § 9.13 Håndtering av matjord, 

hvor det står at det i forbindelse med 

rammesøknaden skal beskrives hvordan 

matjorda innenfor det respektive 

utbyggingsområdet behandles, lagres og 

brukes. § 9.13 må ses i sammenheng med § 

7.1. Med bakgrunn i planbestemmelsens § 7.1 

og ytterligere innskjerping av jordvernet, har vi 

forventninger om at matjorda blir ivaretatt og 

lagret på en god måte og at den primært 

benyttes til jordbruksformål i nærområdet. 

Ingen ytterligere merknader.  

 

Merknadene til Statsforvalteren er 

ivaretatt i plandokumentene. Behandling 

av matjorda skal sikres i søknads- og 

byggeprosessen etter vedtatt plan.  

 

 

Jorda skal anvendes innenfor området, 

både til uteoppholdsarealer, private og 

offentlige grønndrag og voller. Det er 

foreslått en bestemmelse som oppfordrer 

utbygger å utforske mulighetene for å 

omdisponerer matjord på eksisterende 

jordbruksarealer i nærområdet som 

primærprioritet. Dersom behovet i 

området ikke foreligger, vil matjorda 

benyttes på voller og grøntområder 

innenfor planområdet, iht. opprinnelig 

vedtatt plan for Bruholmsjordet.  
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Helse og omsorg og klima og miljø  

Det vurderes ut fra tidligere støyutredning at 

endring av adkomstveg vil gi en bedret 

støysituasjon for eksisterende boliger. 

Trafikkberegning viser til at endringen ikke vil 

endre støybelastning for disse boligene over 

2dB. Planbestemmelsen §7.2 støy har lik ordlyd 

som tidligere plan, foruten at det er endret til ny 

veileder for støy i arealplanlegging, T 1442/21. 

Å henvise kun til veilederen kan gi rom for 

tolkninger og vi gir faglig råd om at 

bestemmelsen oppdateres til å vise til konkrete 

kvalitetskrav, minimum henvise til tabell 2. Det 

samme gjør seg gjeldende for §7.1 

anleggsperioden, her anbefaler vi at kommunen 

gjør kapittel 6 i T-1442/21 og T-1520 gjeldende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge.  

 

Bestemmelse §§7.1 og 7.2 oppdatert iht. 

merknad.  

4 NVE Vi anser at hovedgrepene i planen ligger fast og 

at forholdene tilknyttet disse i det alt vesentlige 

er avklart gjennom tidligere detaljregulering. 

Forholdet til bla. skredsikkerhet og geoteknikk 

ble avklart av Multiconsult i forbindelse med 

opprinnelig planforslag. Vi kan derved ikke se at 

våre interesser skulle kunne bli vesentlig berørt 

av planendringene og har derved ingen 

innvendinger til planforslaget slik det nå 

foreligger. 

Ingen ytterligere merknader. 

 


