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1.
1.1

MEBOSTAD 14

BAKGRUNN
Hensikten med planen
Hensikten med denne reguleringsendringen er å endre vedtatt plan for Mebostad B14 (2018),
planID r16270139.
I vedtatt reguleringsplan er det regulert med lukket bekkeløsning i rør. Under prosjekteringsfasen
er det gjort nye vurderinger av geologiske forhold som viser at en åpen bekk er en bedre
geoteknisk løsning og tilfører mer stabilitet til området. I tidligere plan ble det lagt opp til at
vegen legges i ravinedalen og skal fungere som en motfylling for å stabilisere kvikkleiren i
området. Med en bred bekk og plastring øker åpen bekkeløsnig stabiliteten da den får en
mektigere motfylling. Åpen bekkeløsning tilfører også økt friluftskvalitet og er mer robust for
håndtering av flom og overvann i fremtiden.
Bekken ligger øst for vegen, mens gang- og sykkelvegen legger vest for vegen.
Ettersom dette er en annen løsning enn området først er regulert til stiller Ørland kommune krav
til reguleringsendring av plan r16270139.

1.1

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Oddmund Groven AS. Prosjektleder er Kenneth Groven, 95708954,
kenneth@oddmundgroven.no, Adresse: Prestdalsveien 323, 7160 Bjugn.

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Marte Mangerud, 93055381,
marte.mangerud@ramboll.no, Adresse: Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

Eierforhold
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av,
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.

Rambøll

GNR/BNR

EIER

Størrelse (daa)

16/1

Richard Hansen

Ca. 4 510,8 daa

16/62

Ørland Kommune

Ca. 12,97 daa

16/37

Ørland Kommune

Ca. 3,18 daa

105/2

Trøndelag Fylkeskommune

Ca. 16,3 daa

16/61

Mebostad Holding AS

Ca. 106,98 daa
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2 PLANPROSESSEN
2.1

Gjeldende reguleringsplan
Reguleringsendringer gjelder vedtatt
reguleringsplan Mebostad B14, planID:
16270139. Vedtatt 04.10.2018.
Reguleringsendringen har utvidet
plangrensen i nord-østlig retning og berører
dermed også delvis reguleringsplan for
Mebostad B15, planID: 50170146. Vedtatt
04.10.2018.

2.2

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 23.04.2021 (jf.
Vedlegg 1).

2.3

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble
annonsert på kommunens nettsider samt i
Fosnafolket.
Det ble sendt ut varsel til berørte
eiendommer og regionale myndigheter etter
adresselister fra Ørland kommune. Frist for
uttalelser var 04.06.2021.
Det kom inn 6 skriftlige høringsuttalelser.
Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 7
«Innkomne innspill» sammen med
forslagsstillers kommentarer.

2.4

Statlige planer og føringer
SPR for amordnet bolig- areal- og
transportplanlegging (2008)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå
samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive
planprosesser. Retningslinjene skal bidra til
et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og
byutvikling.
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses
regionale og lokale forhold. (…)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
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Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.
Statlig planregninslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte
klimaendringene, gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser
risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i
klimaet.
Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimaendringer vil
påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette,
sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Et
livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan medvirke til samfunnets
tilpasning. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre overordnede og tverrsektorielle
mål for samfunns- og arealutvikling.
Kommunene og fylkeskommunene skal i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv ressursbruk
for samfunnet. Dette bør inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt økt opptak av CO₂ i skog
og andre landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
tråd med disse retningslinjene.
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
RPR for vernede vassdrag (1994)
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi.
Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern,
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder
nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for
landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for
vernevedtaket.
Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved
vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging.
SPR for differensiert forvaltning av standsonen langs sjøen (2011)
Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet
langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å
unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på
arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom
kommunale planer.
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3 EKSISTERENDE FORHOLD
Området ligger nordvest for Bjugn sentrum i Ørland kommune i Trøndelag. Reguleringsendringen
er begrenset til den nedre delen av Kottengsveien ned til krysset mellom Kottengsveien og fv.721
(Strandveien). Planområdet har en størrelse på ca. 32 dekar. Planområdet strekker seg fra enden
av Bjugnforden oppover ravinedalen og er omkranset av jordbruksareal brukt til dyrka mark.
Området omfatter Kottengsveien og tilstøtende areal, herunder allerede godkjent
reguleringsplan, M14. I området er det planlagt utbygd to boligfelt, Mebostad B14 og B15, på
hver side av Kottengsveien. Det er ikke registrert trafikkmengde på Kottengsveien, men den nye
vegen er dimensjonert for ÅDT < 4000 og det forventes en trafikkøkning som resultat av
byggingen av boligfeltene som til sammen utgjør 226 boliger. Det er også ventet en økning i
trafikken grunnet barnehagen. Hensynet til gående og syklendes sikkerhet er blitt ivaretatt
gjennom byggingen av gang- og sykkelvei langs Kottengsvegen.

Figur 2 Utklipp fra ortofoto over planområdet

Figur 1 Utklipp som viser avgrensningen for
reguleringsendringen

Kottengsveien følger en løsmasssefylt bergkløft med meget varierende dybde til berg. Grunnen
består av et topplag på inntil 2 meter, varierende mellom torv, humusholdig sand, grus og leire.
Videre i dybden er det meget fast, antatt fast leire. De øverste 400 meterne av Kottengsveien
innenfor planområdet er det boret inntil 28 meter uten at berg er påtruffet. De neste 230
meterne nedover Kottengsveien er det mindre løsmassetykkelse og det er registrert berg i
dagen. Nedover til strandkanten er det registrert bergn på mellom kote -17 og -35. (NGI, 2020).
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Figur 3 Kvartærgeologisk kart over området
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4 REGULERINGSENDRINGEN
4.1

Planens hensikt, avgrensning
Formålet med planen er å legge til rette for åpent bekkeføre langs Kottengsveien. I
reguleringsplanen for Mebostad 14 ble det gjennomført en geologisk vurdering som viste ustabile
grunnforhold og resulterte i at det ble anbefalt å legge bekken i rør. Under prosjekteringsfasen
ble det gjennomført en mer detaljert geologisk vurdering som viser at det er mer forsvarlig å ha
åpent bekkeføre enn en dypere trasé i rør. Med tanke på overvannshåndtering, naturmiljø og
friluftskvalitet er åpent bekkeføre å foretrekke fremfor å legge bekken i rør.
Gjeldende reguleringsplan legger opp til adkomstveg (ny Kottengsvei) til boligfeltene fra fv. 721
med parallell gang- og sykkelveg. Denne blir liggende i halvskjæring ut mot bekkedalen som går
parallelt med eksisterende Kottengsvei fra fv. 721 og helt opp til avgreningen til selve boligfeltet.
Fyllingen dekker over dagens bekkefar og er 3,6 meter tykk på det mektigste. Gang- og
sykkelvegen skjæres inn i ravineskråningen på sørsiden av bekkedalen. Nytt løp for bekken er
lagt i dagen langs østsiden av vegen og skal være med å stabilisere området.

Kjørebane
Bekk

Sykkelveg

Figur 4 Bekken ligger i bunnen av vegfyllingen

Figur 5 Varslet plangrense i svart stiplet linje over vedtatt reguleringsplan for Mebostad 14
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Selve reguleringsendringen gjelder kun deler av reguleringsplanen, som anvist på figuren over.
Endringen som er gjort i plankartet ligger på østsiden av vegen og formålet som er endret er i
hovedsak LNFR- og grønnstrukturområder. Formålene som er endret er i hovedsakelig fra
naboprosjektet som anvist på figuren under, Mebostad 15.

Figur 6 Varslet plangrense i svart stiplet linje over vedtatt reguleringsplan for Mebotad 15
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Reguleringsformål - oversikt

Figur 7 Plankartet for reguleringsendringen

REGULERINGSFORMÅL

BETEGNELSE

(PBL §12-5)

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelse

BFS

75,0

Barnehage

BBH

12,6

Energianlegg

BE

0,6

Renovasjonsanlegg

BRE

0,0

Lekeplass

BLK

6,3

Kjøreveg

SKV

18,0

Gang-/sykkelveg

SGS

5,1

Gangveg/gangareal/gågate

SGG

0,4

Annen veggrunn - grøntareal

SVG

8,7

GF

35,2

Nr. 2 Samferdelsanlegg og infrastruktur

Nr. 3 Grønnstruktur
Friområde

Ramboll
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Turveg

GT

0,1

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag

L

26,3

Friluftsfromål

LF

6,5

Sikringssone - frisikt

H140

0,3

Faresone - høyspentanlegg

H370

5,4

Bevaring kulturmiljø

H570

3,7

Båndlegging etter lov om kulturminner

H730

1,5

Etablering av bekk

#1

3,2

Midlertidig bygge- og anleggsområde

#AR

2,4

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift

PBL §12-6 Hensynssoner

PBL §12-6 Bestemmelsessoner

4.3

Endret arealbruk
I vedtatt reguleringsplan er det regulert til annen veggrunn med bredde på 3 meter langs
østsiden til Kottengsvegen. Den utvides til en totalbredde på ca. 5 meter slik at den ivaretar
bekken og dens sidearealer samt overgangssone til landbruksarealet. Bekken etableres innenfor
område #1 på plankartet. Reguleringsendringen beslaglegger dermed totalt 1,7 daa lanbruksjord
inkl. friområde. Midlertidig bygge- og anleggsområde omfatter ytterligere 2,4 daa, som
tilbakeføres til underliggende formål etter bekken er ferdigstilt.

4.4

Veganlegg
Kjørevegene skal være offentlig og opparbeides med bredde på 6 meter. Vegen er dimensjonert
for en ÅDT < 4000 og en fartsgrense på 30-40 km/t.

Figur 8 Tverrprofil - o_SKV
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Figur 9 Tverrsnitt M 1:250 (med utgangspunkt i alternativ med rabatt mellom GS-veg og kjøreveg)

Det vil bli skjæringer i leire på inntil ca. 5 meters høyde. Skjæringer i leire legges med helning
1:2 som er brattest anbefalte helning i henhold til N200. Dreneringstiltak for å hindre skadelig
overflateerosjon i skråningen foretas med avskjærende grøft ved skråningstopp. Dersom det
påtreffes vannførende lag i skjæringen løses dette ved hjelp av skråningsdren eller
plastring/masseutskifting med samfengt stein. Disse forholdene blir ivaretatt gjennom
reguleringsbestemmelsene
4.5

Teknisk infrastruktur
VA-plan
Det foreligger en VA-plan fra vedtatt reguleringsplan. Ut over endringen med åpen bekkeløsning i
stedet for lukket løsning med rør langs ny Kottengsveg, vil VA-planen ikke endres.
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Figur 10 Oversikt over VA-anlegget for Mebostad boligfelt B14

Bekken vil gå i eksisterende rør under fylkesvegen som leder ut i sjøen. Denne er tilstrekkelig
dimensjonert for å ta overvann fra boligfeltene Mebostad 14 og 15, i tillegg til flom.
VA-grøft med vann- og spillvannsledning blir liggende under det søndre løpet av bilvegen,
hovedsakelig i vegfyllingen - slik som anvist på figuren under (blå linje). Vannledningen skal
kobles på eksisterende ledning som ligger langs strandkanten og spillvannsledningen legges i
grøft langs nordsiden av fv. 721 (se grønn linje på figur 10 og 11).

Figur 11 VA-anlegg ved krysset Kottengsveien/fv. 721
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Dimensjonering og oppbygging av bekk
Hensikten er å gå fra lukket overvannsløsning i rør (plaid: r16270139) til åpen bekk langs
Kottengsveien med rør under fylkesvegen. Bekken er en flomvannsbekk som ligger til dels
tørrlagt i store deler av året. Med hensyn til økt nedbørsmengde i fremtiden samt overvann fra
Mebostad boligfelt 14, 15 og tilstøtende arealer er bekken utvidet til å håndtere høyere
vannføring enn tidligere. Det er utført kapasitetsberegninger. Disse ligger til grunn for
dimensjonering og utforming av bekkeløpet. For å bremse vannets hastighet og holde lengre
vannspeil i bekken bygges bekken med ulik bunnbredde nedstrøms. Det vil også plasseres steiner
i bunnen enkeltvis eller i grupper for å skape variasjon i bekkeløpet og bremse hastighet i
vannføringen.
Bekken plastres med steinmasser med en mektighet på 30 cm i øvre del av bekken og 75 cm i
nederste del hvor det er påvist kvikkleire. I samme område legges også 30 cm filterlag. Stedlige
masser med gode vekstkår legges ut over hele plastringen, og det såes til i sideskråningene. Her
skal stedlige vekster skal benyttes. Vannet vil erodere og lage mindre og naturlige bekkeløp i
selve bekken. Noen av massene vil vaskes bort ved store nedbørshendelser, men dette er en
naturlig prosess og uproblematisk for stabilitet og nedstrøms resipient.

Figur 12 Snitt av bekken med sideareal ved profil 400-800 (Structor)

Figur 13 Snitt av bekken med sideareal ved profil 0-400 (Structor)

El-kraft
Høyspentlinje gjennom planområdet må rives. Det settes av areal til ny trafokiosk.
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5 VIRKNINGER
5.1

Stedets karakter, byform, estetikk og landskap
Et åpent bekkeføre fremfor rør riker kulturlandskapet og øker friluftsopplevelsen. I tillegg gir det
nye leveområder for vannlevende organismer, planter, fugler og vilt – et større biologisk
mangfold.
Bekken blir et positivt element i lanskapet, og ytterligere beplantning langs bekkekanten beriker
stedets karakter.

5.2

Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi
Det er ingen kulturminner som berøres av reguleringsendringen. Derimot er det et kulturminne
innenfor plangrensen som ble ivaretatt i orginal reguleringsplan ved båndleggingssone. Inngrep i
grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt
uten dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i
god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.

5.3

Landbruk/naturressurser
Ny Kottengsvei legges i størst mulig grad i vegetasjonsbeltet mellom jordbruksarealene. Dagens
Kottengsvei tilbakeføres til LNFR. Det er likevel beslaglagt noe jordbruk. Til forskjell fra vedtatt
reguleringsplan medfører reguleringsendringer ytterligere 0,87 daa jordbruk. I vedtatt
reguleringsplan var det ikke mulig å utnytte hele området avsatt til LNF til jordbruk da det ikke er
mulig å pløye helt frem til veggrøften. Nå bygges bekken opp med plastring og det blir derfor i
større grad mer stabilt og jorbruket kan utnyttes helt bort mot bekkekanten.
Stabilitet
NGI skriver i sin rapport (vedlegg 3): «Innenfor selve boligområdet er grunnforholdene relativt
gode, og det forventes ikke utfordringer av betydning. Langs nedre deler av Kottengsveien er det
stor dybde til berg og til delvis bløt kvikkleire. Det er dokumentert at stabiliteten er
tilfredsstillende, og at den forbedres i forhold til dagens situasjon ved at eksiterende ravinedal
delvis fylles igjen.»
Det er gjennomført stabilitetsberegninger i to profiler inn mot ravinedalen for å dokumentere
stabilitetsforholdene. Beregningene viser at dagens stabilitet i ravineskråningene er for lav, men
at sikkerheten trinnvis forbedres gjennom etablering av veganlegget og i permanent sitasjon
oppfyller kravet for dypere glideflater som griper ned i kvikkleiren. Fyllingen i bunnen av
bekkedalen vil ligge som en motfylling for terrenget på begge sider av bekkedalen, og således gi
en forbedring av sikkerheten for hele bekkedalen.
Setninger
Vegen blir liggende på en mindre fylling med inntil 3,6 meters mektighet i bunnen av en
bekkedal. Her har leiren vært påkjent av høyere spenninger før bekken har erodert seg ned i
massene. Tilleggspenningene fra fyllingen vil være såpass små at de ikke overskrider hva leiren
har vært utsatt for tidligere. Overslagsmessig kan totalsetningen dreie seg om 5-10 cm over tid,
men det forventes ikke skevsetninger av betydning. Setninger på vegen vurderes derfor å ikke
medføre noen risiko for dette prosjektet.
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Trafikkforhold
Sikkerhet for myke trafikkanter
Planforslaget for Mebostad 14 vil generere mer trafikk på Kottengsveien, det er i den forbindelse
veien er lagt om for å møte kapasitetsbehovet samt «lukke» dalen for å sikre stabiliteten.
De foreslåtte gangforbindelsene gjennom boligfeltet og til grøntområder gir god og trafikksikker
fremkommelighet for gående og syklende da de skilles fra biltrafikken. Gangforbindelser knyttes
til gang-/sykkelveg langs ny Kottengsvei og øker tilgjengeligheten til Botngård sentrum og
reduserer behovet for å benytte bil på relativt korte reiser.
Sikkerhet langs bekken
Bekken ligger langs Kottengsveien, omtrent 2 meter lavere i terrenget enn vegen. Vegskulderen
på østsiden mot bekken er dobbelt så bred (0,5 m) enn kravene fra Håndbok N200.
Fyllingsskråningen ligger i en helning på 3:1 og er lik i vedtatt reguleringsplan. Bekkekanten
ligger i overkant av 4 meter fra kjørebanen og har sjeldent vannføring. Det er derfor ikke vurdert
ytterlige sikringstiltak av denne planen.

5.5

Teknisk infrastruktur
Nevina av NVE er benyttet for å gjøre flomberegninger av bekken. Det er tatt høyde for ekstra
sikkerhet ved dimensjoneringen av bekkeløpet med tilhørende erosjonssikring. Overvann fra hele
bekkens nedslasfelt er tatt med i beregningene (se vedlegg 7).
Bekken er dimensjonert for å tåle og håndtere dimensjonerende flomhendelse. Vannet vil derfor
ledes trygt også under flom.

5.6

Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere
Deler av eiendom 16/1 har fått beslaglagt deler av jordet sitt. Dette ble avklart i
reguleringsprosessen for Mebostad 14. I denne prosessen er det varslet et større område over
eiendommen, dette var kun for å være sikker på inkludere nok areal. Under prosessen er det sett
at det ikke behøves så stort areal. Som konsekvens å bygge ut plastret bekk fremfor veggrøft må
det ekspropieres ytterligere 0,87 daa av eiendom 16/1. I motsetning til tidligere vil det være
mulig å pløye jorden helt inntil plastringen mot bekken.

5.7

Rekreasjon og friluftsliv
I tillegg til felles lekeområder er det lagt opp til store friområder som knytter boligfeltene
sammen innad, samt skaper en forbindelse til naturen rundt og skogsti langs jordet i øst.
Nordøst innenfor planområdet til Mebostad 15 ligger det et område som er avsatt til friluftsformål
hvor det går en turveg/skogsveg som ivaretas av vedtatt reguleringsplan. «Eksisterende
skogsveg i øst skal ivaretas som turveg. Turvegen sikrer en forbindelse til friluftsområdet på
jordet i øst.» Friområde skal sikre ferdselsområder gjennom planområdet og sikre en
sammenhengende grønnstruktur med tursti gjennom området. Tursti knytter boligfeltene i nord
sammen med boligfeltene i sør, i tillegg til at det skaper en forbindelse med naturområder
utenfor planområdet i nord og en forbindelse til eksisterende skogsvei i sør.
Etablering av gang-/sykkelveg ned til Kottengsveien gir en trygg og trafikksikker forbindelse til
sentrum, hvor skole- og servicefunksjoner er lokalisert, samt eksisterende boligfelt og planlagte
boligfelt i nærheten.
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6 RISIKO OG SÅRBARHET
Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet.
6.1

Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

6.2

Evaluering av risiko
Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene
eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående
kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den
aktuelle fasen.
Redusert risiko

Uendret risiko

Nr.

Hendelse/fare

3

Økt risiko

Løsmasseskred

Endring i risiko
Anleggsfase
Redusert risiko

Endring i risiko
Permanent
Redusert risiko

23
32

Forurensning i bekk
Høyspentlinje

Uendret risiko
Uendret risiko

Redusert risiko
Redusert risiko

35
36

Ulykke med gående/syklende
Andre ulykkespunkt langs veg

Uendret risiko
Uendret risiko

Redusert risiko
Uendret risiko

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget

6.3

Konklusjon
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 5 aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:
•
Løsmasseskred
•
Avrenning til bekk
•
Høyspentlinje
•
Ulykke med gående/syklende
•
Andre ulykkespunkt langs veg
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente
situasjonen.
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7 INNKOMNE INNSPILL
Innspill:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, 18.05.2021
Ingen kommentar
Kystverket, 27.05.2021
Ingen kommentar
Statsforvalteren, 31.05,2021
a) I det videre planarbeidet må
konsekvensene for landbruket
beskrives og hensyntas. Løsninger
som reduserer beslag av dyrka mark,
må utredes og vurderes.
Statsforvalteren som
landbruksmyndighet forventer at
behovet for åpen bekk beskrives.
Dette gjelder særlig i områdene ned
mot fylkesveien, hvor dyrka mark vil
bli berørt.
b) Det er positivt at
overvannshåndteringen løses på
overflaten både med tanke på
klimatilpassing og naturmangfold.
Bekken bør planlegges med mest
mulig naturlig og variert bekkebunn.
Det bør etterstrebes å etablere
kurver/svinger for å unngå at bekken
blir en rett kanal. Videre bør det
etableres mest mulig kantvegetasjon.
Det bør innarbeides
rekkefølgebestemmelser som sier at
området skal kartlegges og at evt.
fremmede, skadelige organismer skal
fjernes på forsvarlig vis.
Sametinget, 12.05.2021
a) Sametinget minner om den generelle
aktsomhetsplikten, men ser det som
lite sannsynlig at det finnes ukjente
automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet

Kommentar:

a) Konsekvensene av beslaglagt
dyrkamark beskrives i kap. 5.3 i
reguleringsplanen.
b) Bekken planlegges med en naturlig og
variert bekkebunn og med
kantvegetasjon. Dette står beskrevet i
kap. 5.5
c)

Følgende er supplert i
fellesbestemmelsene: «Dersom
fremmed arter oppdages i
anleggsperioden, skal det fjernes på
forsvarlig vis.»

c)

Mattilsynet, 28.05.2021
a) Sjekk at ikke distribusjonssystemet
blir berørt under arbeidet med at
bekken legges i rør.

Trøndelag Fylkeskommune, 26.05.2021
a) Det bør vurderes en kartlegging av
vannkvaliteten i Klakksbekken. Dette
vil gi en god status på bekkens
tilstand og hvilke eventuelle
påvirkningsfaktorer som er til stede.
Fylkeskommunen er positiv til at det
sees på en løsning med åpen bekk.

a) Man vil fortsatt etterfølge den
generelle aktsomhetsplikten, og tar
med Sametingets vurdering videre.

a) Hensikten med reguleringsendringer
er å legge bekken åpen fremfor å
legge den i rør. Distribusjonssystemet
kartlegges under prosjekteringsfasen.

a) Det er lagt inn en bestemmelse om at
det ikke skal gjennomføres arbeid
med bekken på nedbørsdager.
Ettersom bekken er en flombekk og
ikke fører vann utenfom nedbørsdager
ses det ikke som nødvendig å
gjennomføre undersøkelser av
vannkvaliteten på bekken. Hvis det
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b) Fylkeskommunen er opptatt av at
fylkesveg og tilhørende gang/sykkelveg ikke påvirkes negativt av
tiltaket.
c) Det må ved graving/fylling tas
tilstrekkelig hensyn til grunnforhold
slik at fylkesvegen ikke skades.
d) Dersom det åpnes grøfter mv nær veg
og/eller gang-sykkelveg så kan dette
gi sikringsbehov (f.eks. rekkverk).
e) Etter vår vurdering vil det være liten
risiko for at det skal oppstå konflikt
med automatisk fredete kulturminner
i forbindelse med omsøkte
planendring.

derimot er mistanke om forurensning
bør det gjøres overvåking av
resipienten (i dette tilfelle sjøen). Det
er også inkludert i bestemmelsene.
b) Gang- og sykkelveien vil ikke påvirkes
negativt av tiltaket. Dette er anlagt på
vestsiden av Kottengsveien, mens
bekken ligger på østsiden.
c)

Fylkesvegen ble hensyntatt under
graving av bekken. Under fylkesvegen
går bekken i rør som ligger der i dag.
Dimensjonene på rørene er vurdert på
nytt og er tilstrekkelig både ved
eventuell flom og vil håndtere
overvann fra boligfeltene. Det blir
derfor ikke nødvendig å grave opp
fylkesvegen.
Ytterlige grunnforhold er undersøkt og
beskrevet i Geoteknisk prosjektering
gjennomført av NGI, se vedlegg 3.

d) Sikringsbehov langs vegen er vurdert
som en del av planarbeidet (se ROSanalysen). Sidearealet langs vegen
mot bekken er doblet ift. kravene fra
Håndbok N200. Fyllingsskråning er lik
som i vedtatt reguleringsplan, det er
derfor ikke vurdert ytterlige
sikringstiltak.
e) Tas til etterretning.
Richard Hansen, 06.06.21
Mebostad gård, G/br.nr 16/1 har følgende
innspill til endring av reguleringsplan for B14.
a) Arealet for veiutbyggingen er ikke
landmålt før utbyggingen startet.
Grunneier har avtale med kommunens
oppmåler om at arealet med vei,
fortau og bekk skal landmåles når
dette er ferdig. Det vil ikke bli avgitt
mere areal/dyrket mark for ytterligere
utvidelser ift slik vei, fortau og bekk
fremstår i dag, pr. 04.06.2021. Det er
allerede gått med mere areal enn det
som var utgangspunktet i
reguleringsplanen.
Richard Hansen, 06.06.21
a) Når det gjelder Mebostad Holding og
avkjørsel til B15/jordbruksareal, så
har entreprenør laget tilførsel til jordet
i nordenden av jordet, så da faller
saken om felles avkjørsel til B15 bort.
Det er heller ikke nevnt spesifikt i
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a) Tas til orientering. Det har gått mer
areal rundt vegutbyggingen på
eiendom 16/1, nettopp fordi bekken
er bygd i dagen fremfor i rør.
Hensikten med reguleringsendringen
er å rette opp slik at arealet er
representativt.

a) Tas til orientering. I samarbeid med
grunneier er det sett på en mulig
påkjøring på jordet fra nordligste
innkjøring til B15. Det er lagt inn en
bestemmelse for dette.
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reguleringsplanen for B15 at det
forutsettes at bekken legges i rør, så
da kommer vi vel ingen vei med
dette.
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