Detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5 boligområde

Forespørsel om oppstartsmøte for Bjørkmoen 5 boligområde, del av
gnr/bnr. 283/118 og gnr/bnr. 284/1.
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På vegne av tiltakshaver Bjørkmoen AS oversendes en forespørsel om oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan for del av gnr/bnr. 283/118 og gnr/bnr. 284/1, ca. 1,5 km
nordøst for Oppdal Sentrum. Vurderingen er at forslaget er i henhold til fastsatt
arealanvendelse i kommuneplanen, og omfatter både avvirket skogsmark og dyrkamark.
Forslaget er også i samsvar med den planlagte utviklingen av sentrumsbebyggelsen
nordøstover mellom E6 og Gamle Kongeveg.
Man vil i denne planen foreslå en flateregulering i deler av byggeområdet.
Flateregulering gir mer fleksibilitet når det gjelder hustyper, leiligheter, tomtestørrelse
mv. Det settes da krav i planens bestemmelser at det i forbindelse med søknad om
igangsettingstillatelse skal sendes inn en situasjonsplan som viser tomteinndeling, dette
gir også grunnlag for fradeling av tomter.

Fig. 1: Oversiktskart

a) Formålet med planen:
• Formålet med planen er å legge til rette for frittliggende
boligbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg,
uteopphold, lekeareal, vei, vann og avløp.
• Det skal tilrettelegges for klimavennlige løsninger.
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Kartutsnitt som viser gjeldende regulering i område hvor ny detaljreguleringsplan –
Bjørkmoen 5 foreslås.
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Fig. 2: viser eldre reguleringsplan, ikrafttredelsesdato 26.01. 1995.
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Forslag til planavgrensning (detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5) på eiendommene
gnr/bnr. 284/1 og gnr/bnr. 283/118.
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Fig. 3: Viser forslag til planavgrensning (Bjørkmoen 5) vist i forhold til gjeldende detaljreguleringsplaner
og arealdel kommuneplan.

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal.
Dato: 03.09. 2020

Detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5 boligområde

4

Fig. 4: Viser landskap/topografi

b) Vurdering av hvorvidt utbygging i henhold til planen vil få virkninger utenfor
planområdet. Eventuelle virkninger beskrives.

• Man vil i nytt planforslag vise en høg arealutnyttelse. Dette er en generell føring
som kommune og stat pålegger utbyggere i sentrumsnære områder. Dette vil
igjen føre til økt trafikk i nærområdet.
• Hovedatkomsten – Bjørkmovegen med ny avkjørsel fra E6 vurderes til å tåle
denne mertrafikken planforslaget medfører.

c) Planlagt bebyggelse/infrastruktur beskrives.
•

•
•
•
•

Det planlegges frittstående boligbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg på den enkelte tomt. Området tilkobles kommunalt vann- og
avløp som ligger i nærheten.
Flateregulering gir mulighet for å fastsette tomtestørrelse etter type bebyggelse.
Konsentrert småhusbebyggelse med leiligheter kan f. eks organiseres i et sameie.
Attraktivt lekeområde planlegges plassert sentralt i området
Passasjer (F6, KB2) for atkomst til friområder utenfor planområdet forutsettes klarlagt
i/i forbindelse med planen.
Mulighet for fremtidig tverrforbindelse (mellom E6 og Gamle Kongeveg - fig 2)
forutsettes ivaretatt som fortsettelse av arealformålet V1B, vist i detaljreguleringsplan
for Bjørkmoen 4.
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•
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Deler av byggeområdet har status som dyrket mark (arealbruken anses som
avklart i overordnet plan). Det kan gis mulighet for beboere i området mulighet til
å dyrke sine egne grønnsaker ved evt. å anlegge en liten kolonihage.

d) Skal være i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Gjennomgås i
oppstartsmøtet
• OK
e) Utredningsbehov gjennomgås om nødvendig i oppstartsmøtet.
•

OK

f) Det må beskrives hvordan tiltaket vil innvirke på landskapet og omgivelsene, og
hvilke tilpasninger som planlegges gjennomført.
• Store deler av nye byggeområdet er flatt, ny bebyggelse vil ikke bli spesielt
eksponert overfor omgivelsene. Terrengtilpassing kan bli aktuelt ved å etablere
sokkeletasje, dette gjelder avvirket skogsområde i øst som er noe kupert.
• Det anbefales etablering av vegetasjon på den enkelte tomt.

g) Det må redegjøres for hvorvidt planen vil bli i tråd med kommuneplanens
arealdel, om den vil avløse gjeldende reguleringsplan(er) og om det pågår annet
planarbeid av betydning for planen.

• Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel og vurderingen er at den ikke
kommer i konflikt med gjeldende regulering dersom man i varetar muligheten for
tverrforbindelsen mellom E6 og Gamle Kongeveg.
• Ny plan vil avløse del av gjeldende reguleringsplan fra 1995 med plan-Id
5021_1995007.
• Naboområde i sør er vist til næring – spesifisert til forretningsdrift. Dette skulle
ikke gi framtidige konflikter til naboområdet vedr. type bebyggelse og drift.
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h) Vesentlige interesser som vil bli berørt av utbygging i henhold til planen,
eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, landbruk, reindrift mv. må
beskrives/omtales.
•

I artskart finner men flere funn i , eller like i nærhtene av planområdet. Det er
blant annet rådyr, skogkløver og granmeis, de er alle klassifisert til å være
livskraftige - LC
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Fig. 5: Viser kartlagte friluftslivsområder.

•

Friluftsliv/Naturbase: Like i nærheten av planområdet ligger kartlagt
friluftsområde Sti Bjørkmoen - Gamle Kongeveg. Dette er en grønnkorridor som
av Friluftskartlegging i regi av Oppdal kommune er vurdert til å være en svært
viktig turvegforbindelse mellom Bjørkmoen boligområde og turområde. Dette er
skiheis og kommunalt maskinpreparerte skiløyper og ellers attraktive turområder
sommer som vinter.
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• Like vest for planområdet ligger Friområde Bjørkmoen som er et leke- og
rekreasjonsområde i tilknytning til etablerte boligområder mellom Oppdal
bygdemuseum og Gamle Kongeveg. Dette er vurdert til å være et svært viktig lekog aktivitetsområde for barn. Videre har man fra planområdet lett atkomst til
Friområde Bjørkmoen – E6 som også er definert som et svært viktig leke- og
aktivitetsområde for barn. Dette området er igjen tilknyttet kartlagt friluftsområde Oppdal fritidspark som har egen atkomst over E6 og under jernbanen. Dette er et
område som er tilrettelagt for mange organiserte og uorganiserte fysiske
aktiviteter også i friluft, og omfatter brukergruppper i alle aldrer og er definert
som svært verdifullt.
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• Disse viktige friluftsområdene kan sees i sammenheng med utbygging av
Bjørkmoen 5 – boligområde da det i planen tilrettelegges for at disse områdene
lett kan nås fra planlagt infrastruktur. Atkomst til Oppdal fritidspark fra
Bjørkmoen 5 – planlegges gjennom friområde Bjørkmoen – E6.
• Ca. 30 da av planområdet består av dyrka mark. Arealbruken er avklart i
reguleringsplan fra 1995 og i gjeldende kommuneplan.

Vurderingen er at bruk av dyrkamark til boligformål i dette området må sees i
sammenheng med sentrumsutvikling. Man anser arealbruken som avklart i
overordnet plan.

• Avklaring i forhold til reindriftsinteresser er ikke relevant.
i)

Det må beskrives hvordan samfunnssikkerheten er planlagt ivaretatt.
Hvordan kravene til slokkevann skal ivaretas drøftes med Trøndelag
brann- og redningstjeneste, og beskrives i planinitiativet.
•

•
•
•
•
•

Siktforhold ved avkjørsler fra Bjørkmovegen ivaretas, lav fart internt i
planområdet. Det settes krav om 30 km/t fartsgrense, fartshumper og gatelys.
Avkjørsler/internveger strøs etter behov, sikker skoleveg og myke trafikanter i
varetas internt i planområdet og ved bruk av allerede opparbeidede ferdselsårer i
det kommunale vegnettet.
Ingen registrerte naturfarer i/ eller i nærheten av planområdet (atlas.nve.no)
Fare for overvannsflom ved fremtidig endret klima vil bli vurdert i planen.

Det tas sikte på i mest mulig grad å bruke naturlige dreneringsveger for
overflatevann.

Tilgang til slokkevann (kapasitet på vannledning) avklares med Oppdal kommune
i samråd med Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Internt vegnett dimensjoneres for utrykningskjøretøyer.
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j) Hvilke organer som skal varsles om planoppstart avklares i oppstartsmøtet.
• OK
k) Avklares i oppstartsmøtet dersom det er behov ut over kravene i plan- og
bygningsloven.
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• OK

l) Det må vurderes om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger,
og hvordan kravene i tilfelle blir ivaretatt.
•

Vurderingen ar at planområdet ikke kommer inn under forskrift om
konsekvensutredning. Det er foretatt en vurdering i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
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