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Formål med 
planen 

Tilrettelegge for reserve-vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon for å styrke 
vannforsyningssikkerheten i regionen.  
 
Bakgrunn: Kommunen er pålagt av Mattilsynet å etablere reserve-
vannbehandlingsanlegg, sist gjennom brev med vedtak om ny frist for 
ferdigstillelse av reservevannforsyning, datert 01.11.2018. 

Plankonsulenten
s presentasjon 
av forslaget  

Prinsippene til plassering av vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon, samt strekning 
for fremtidig ledningsnett, innsendt skisse fra Asplan Viak. 

 
Vannbehandlingsanlegg (VBA) 
Plassering av VBA er bestemt til tomt på Brusdalsvegen 208. Den skal inneholde 
prosessanlegg, rentvannsbasseng og rentvannpumpestasjon. I tillegg skal 
området opparbeides med trafikkareal, parkeringsplasser og manøvreringsareal 
for større biler. Rentvannpumpestasjon pumper ut vann i ledningsnettet for 
videre distribusjon. På tomten kan bygg deles opp i forskjellige deler, etter 
vurderinger i plansaken for hva som er best bruk av tomt. Adkomst til VBA er i 
utgangspunktet tenkt fra Brusdalsvegen. Vil trolig ikke være noen endring med 
flere avkjørsler til området. Men det vurderes et alternativ med en innkjørsel og 
en utkjørsel. 
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Brusdalsvegen 208, plassering av VBA 

 
Pumpestasjon (PS) 
Kilden til det nye vannbehandlingsanlegget er Brusdalsvannet, og i forbindelse 
med dette er det behov for å etablere en ny pumpestasjon som skal pumpe 
råvann fra Brusdalsvannet til det nye vannbehandlingsanlegget. I planinitiativet 
er det to alternativer til plassering, vest for jeger- og  sportfiskeforeningen og 
langs eksisterende inntaksledninger fra Brusdalsvannet. Råvannpumpestasjonen 
får en størrelse på sirka 200-250 m2. Endelig form, størrelse og høyder avklares i 
planarbeidet. Deler graves ned slik at selve pumpe ligger under vannoverflaten 
til Brusdalsvatnet, og bygget får en etasje over bakken. Anlegget skal gjerdes inn 
(ca. 4-5 meter rundt bygg) for å hindre adgang for uvedkommende.  
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Opprinnelig forslag til alternative plasseringer for PS 

 
Ledningsnett 
Etablering av vannbehandlingsanlegg medfører behov for tilførsel av 
ledningstraseer, som vil berøre arealer utenfor planområdet. Alternative traseer 
skal vurderes i planarbeidet, men selve rørtraseene vil ikke inngå som en del av 
reguleringsplankartet. 
 
Mellom VBA og PS trengs en råvannsledning. Det er fordelaktig med en så kort 
ledning som mulig, men ledningen må trolig legges i eksisterende gate eller 
område utenfor tomter fra PS frem til VBA. Valg av trasé blir en viktig del av 
planarbeidets første fase. Ledningsdimensjon er cirka 600-900 mm. Til anlegget 
trengs to inntaksledninger fra Brusdalsvannet, den ene på 70 meters dybde og 
den andre på 20 meter. Inntak plasseres mellom 1,5 og ca. 5-7 km ut i vannet. 
 
En rentvannsledning fra VBA skal distribuere vann til hovedledning ved krysset 
Brusdalsvegen / Alvikvegen. Det er enda ikke tatt stilling til om den skal ligge i 
Brusdalsveien. En annen rentvannledning skal distribuere vann til hovedledning 
i Fremmerholparken, til kummer vest for jeger- og sportfiskeforeningen. Kan 
være mulig å etablere ny kum langs hovedledning. Nødvendige 
ledningsdimensjon er cirka 600-900 mm.  
 
Spillvann fra anlegget består av avløp fra vasker, sluker, toalett og avvannet 
spylevann som brukes i vannbehandlingsprosessen. Spillvannet kobles til 
eksiterende komumunale spillvannsledninger i Rødsetvegen for videreforing til 
renseanlegget på Åse. 
 
En nødøverløpsledning er tenkt ført til Brusdalsvannet. Om noe går galt skal en 
ikke risikere at vannbehandlingsanlegget oversvømmes. Ledningen vil normalt 
være tom, men skal kunne føre ut rent vann, råvann eller prosessvann. Vannet 
kan ha spor av kjemikalier. Ledningsdimensjon er cirka 600-900 mm. 
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PLANFØRESETNADAR   
  

Gjeldande plangrunnlag for området   

Kommunedelplanens 
arealdel 

 
Kommunedelplan for Ålesund 2016-2028. VBA- Vannbehandlingsanlegg, PS- Pumpestasjon 

 
Kommunedelplan for Ålesund, arealdel (vedtatt 2017); område for VBA er avsatt til 
Næringsbebyggelse (NPF) og for PS er begge alternativer avsatt til grønnstruktur. Framtidig gang og 
sykkelvei/fortau langs Brusdalsvegen og Rødsetvegen. 

Utdrag fra: 
Temakart A, 
Grønt/Blått 

 
Viktige områder vilt, Nærturterreng, Turveiforbindelse nord-sør 
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Utdrag fra: 
Temakart C, 
Hovednett for sykkel 

 
Hovednett for sykkel langs Brusdalsvegen 
 

Reguleringsplan  Ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 

Andre relevante 
føringer/ planer 

Bystyret fattet vedtak om å plassere behandlingsanlegg på eiendommen Brusdalsvegen 208 (gnr/bnr. 
32/64). Det utløser behov for separat pumpestasjon nærmere vannkilden. Bydelsutvalget og bystyret 
fattet vedtak om at pumpestasjonen skal ligge så langt øst som mulig, utenfor området til 
Fremmerholen bydelspark. 
 
Bystyret vedtok å «regulere tilbake VA-området i kommunedelplanen til friområde». 
 
Det pågår arbeid med en forvaltningsstragi for Brusdalsvannet i regi av vann- og avløpsvirksomheten. 
Strategien skal legges til grunn for planarbeidet, og det må beskrives hvordan planen tar hensyn til 
strategien. 
 
Brødrene Sunde har en pågående byggesak der det er lagt pumpehus ved Brusdalsvatnet og ledning 
til Lillevatnet. VGA informerer om at de har krav om å flytte anlegget dersom det blir problem. 

 
Planavgrensing  

En eller flere 
regulerings-
planer? 

En har drøftet i møtet om VBA og PS bør reguleres i to separate planer eller i én 
samlet plan. Plankonsulenten har ut fra erfaring andre plasser argumentert for to 
separate planer. Planadministrasjonen for én plan, ut fra sammenhengen mellom 
del-anlegg og behov for å se influensområdet under ett.  
 
Konklusjonen ble først foretatt etter møtet, og etter intern samråd i kommunen 
(plan og Geodata). Anleggene (inkl. nytt hovedledningsnett) henger så tett 
sammen at det er mest naturlig å behandle disse i én felles sak, selv om det er 
ulike problemstillinger og ev. konflikttemaer og –linjer for hvert del-anlegg. 
Geodata-avdelingen er positiv til å håndtere en plan med to planområder. 
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Planavgrensning 

Forslagstiller har i planinitiativet antydet to alternative plasseringer for PS, jf. kart 
ovenfor. Mulige traser for ledninger har da ikke vært med som grunnlag for valg 
av alternativer. 
 
Kommunen mener at flere alternativer i grøntstrukturen langs Brusdalsvatnet kan 
være aktuelle, ut fra et teknisk synspunkt. Herunder lengst nord mot 
Rødsetvegen. Valg av ledningstraseer gjennom boligområdet vil kunne få vesentlig 
betydning for hvilke plasseringer for PS blir mer aktuelle enn andre. Eksisterende 
ledningsnett i gatenettet i Fremmerholen kan utgjøre betydelige begrensninger 
for hvilke muligheter som finnes for framføring av nye hovedledninger. 
 
I det endelige valget av plasseringen av PS må likevel også andre hensyn 
(friluftsinteresser-turdrag, naturmangfold mm., se nedenfor) tas med i 
betraktning. 
 
Kommunen har først etter møtet foreslått avgrensning for planområde, se kart 
nedenfor. 
 

 
Utkast til planområde ved oppstart av planarbeid.  

 
Planavgrensningen gjenspeiler behovet for å vurdere ulike mulige ledningstraseer 
og plasseringer for PS i den første fasen av planarbeidet. Bruk av deler av 
gatenettet kan teknisk sett være aktuell, men også grøntstrukturen eller 
sjøledning gjennom Brusdalsvatnet.  
 
Planadministrasjonen anser det som relevant at også denne tidlige, men viktige 
delen av planarbeidet er underlagt medvirkning fra naboer og høringsinstanser. 
Frem mot innlevering av ferdig planforslag kan planområdet reduseres til de 
plasser som etter første arbeidsfase er valgt som aktuelle. Dette gjelder i 
hovedsak for PS, eventuelt for deler av ledningsnettet der det trenges 
arealbruksavklaringer. Plassering av VBA er som sagt allerede avgjort.  
 
Kommunen ønsker i tillegg å se på muligheten å regulere gang- og sykkelveg langs 
Brusdalsvegen mellom tomta til VBA og Borgund vgs. 
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Arealet til Ålesund jeger- og fiskerforening må bli med i planområdet. Bør være 
samordning av adkomst og parkeringsplass til begge deler, i tilfelle stasjonen 
kommer her. 
 
Bystyrets vedtak om å «regulere tilbake VA-området i kommunedelplanen til 
friområde» kan i en slik større plan iverksettes, men kan også vurderes utsatt til 
senere endringsprosesser. 

 
Konsekvensutredning 

Krav om  
Konsekvens-
utredning 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger § 9 og § 10, samt 
forskriftens Vedlegg I og II. 
 
Tiltaket faller ikke inn under forskriftens vedlegg I eller II. Det vurderes likevel at 
tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Begrunnelsene for 
dette er at tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan, og etableres i et område 
med viktige natur- og friluftslivsinteresser. Særlig virkning på fugleliv, 
elvemusling og anadrome fiskearter må vurderes. 
En konsekvensutredning vil gi et godt grunnlag for å anbefale endelig lokalitet 
for PS. I utredningene må etablering av vannforsyningsrør være med i 
konsekvensvurderingene av anleggsfasen, men disse vil ikke inngå som 
vurdering av permanente konsekvenser. Unntak for dette er 
nødoverløpsledningen der mulig utslipp av prosessvann må konsekvensutredes. 
Med bakgrunn i dette vurderes det at tiltaket bør konsekvensutredes i forhold til 
reguleringsformålet, men det er ikke krav om utarbeidelse av planprogram. 
 
Følgende fagemner bør inkluderes i konsekvensutredningen (basert på Håndbok 
712 Konsekvensanalyser, fra Statens vegvesen, og M-1324/2019  -
Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data, 
fra Miljødirektoratet): 
 

 Landskapsbilde 

 Friluftsliv/by-og bygdeliv 

 Naturmangfold 

 Overvann/beskyttelse av drikkevannskilde 
 
Avbøtende tiltak må innlemmes i reguleringsplanforslaget. 

 
Viktige utgreiingsbehov 

Naturmangfold 

Naturmangfold må vurderes jf. Naturmangfoldloven og ovennevnte 
håndbok/veileder. Ledningstraseer, grøfter og bygge groper til/fra valgt plass vil 
ha stor betydelse for naturverdier/naturtyper i området (f.eks. dreneringseffekt), 
og skal inngå i vurdering.  
 
Kommunen har kjennskap om at der er rikt med flaggermus i området rundt 
Spjelkavikelva. Det viktigeste er trulig å ikke komme for nært elven, og spare 
skog mot elven for å ikke forstyrre dem. Det kan bli aktuelt med kompenserende 
tiltak. Kommunen kan formidle kontakt til lokal biolog med kunnskap om 
artsgruppen. 
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Beredskaps-
messige 
vurderinger/ ROS-
analyse  

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplanensom 
skal avdekke eventuell uakseptabel risiko i området, og om tiltaket endrer på 
risiko. Risikoanalysen har fokus på fare for storulykke og naturfare. DSB’s 
veileder benyttes som mal. 
 
Noen temaer som kommunen ser vil bli aktuelle å vurdere nærmere: 
 
Forurenset grunn 
Tidligere utredning om forurensning på Brusdalsvegen 208. Vurdering i forhold 
til framtidig virksomhet. Håndtering av forurensede masser.  Masser over klasse 
2 (grønt-rødt) skal kjøres til Bingsa, om det ikke skal gjenbrukes på tomta.  
 
Sikring av drikkevannskilde 
De østligaste alternativene til PS ligger innenfor nedbørsområdet til vannkilden. I 
reguleringsplanen må det gjøres en risikovurdering av utslipp til kilden både i 
drifts- og anleggsfase.  
 
Ulemper bortfall elektrisitet 
Hvordan påvirkes VBA/PS som samfunnsviktig virksomhet av elektrisk bortfall? 
 
Støy 
Støy fra pumpestasjonen mot nærliggende eneboliger og fritidsområder skal 
vurderes i planarbeidet. Anlegget har pumpe og vifter som lager støy, men 
nivået er foreløpig ukjent. Plassering under mark vil dempe del av støy.  
 
Grunnforhold 
VBA ligger i nærheten av og alternativ til PS innenfor NVE aktsomhetsområder- 
hvor grunnforhold og rasfare må vurderes. NVEs veiledning i «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» kan brukes. 

 
NVE -Kart fra oversiktskartlegging kvikkleire – Aktsomhetsområder-  
blå- aktsomhet marin leire, brun –aktsomhet områdeskred 

Barn og unges 
interesser 

Barnetråkk utført på Spjelkavik barneskole (2014) viser at både alternativ for 
pumpestasjon brukes til leke- og oppholdsareal for barn. Område A er i tillegg 
skoleveg. Rapport legges ved referatet.  
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Barnetråkk – Spjelkavika 2014 

 
I planarbeidet skal vurderes særskilt medvirkningsopplegg for barn og unge. Se 
videre under medvirkning. 
 
Ved valg av trasé for ledningsnett, bør det vurderes om det samtidig kan 
gjennomføres positive tiltak i gatemiljø for å forbedre skoleveger, f.eks. nye 
fortauer eller sykkelveg. Brusdalsvegen er et mulig eksempel. 

Veg- og tekniske 
forhold/ 
trafikkavvikling/ 
transport/ annen 
infrastruktur  

 
Skisse for behov av gang- og sykkelveg i området. 

 
Kommunen ønsker at framtidig gang- og sykkelakse tas inn i planarbeidet. I 
kommunedelplanen er tegnet framtidig sykkelveg langs Brusdalsvegen og 
Rødsetvegen. I Temakart C til kommunedelplanen er Brusdalsvegen del i 
hovednett for sykkel. Gang- og sykkelvei skal bli videreført fra Borgund 
videregående skole mot Rødset. 
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Det må påregnes rekkefølgekrav om opparbeiding av gang- og sykkelveg med 
rabatt langs Brusdalsvegen  innenfor tomta til VBA, jf. opparbeidingskravet i pbl. 
§ 18-1. Kobling videre mot Borgund skole bør reguleres. 
 
Det skal planlegges for gjennomgående fortau langs Rødsetvegen mellom 
Borgund vgs. og Rødset. , jf. reguleringsplan for Ytterholen – Rødsetvegen. Hvor 
mye av strekningen som tas med inn i det endelige planforslaget, kan være 
avhengig av trasévalg for ledningsnettet. Hele strekningen trenger ikke å 
reguleres nå, men tverrsnitt av veg som viser hvordan det henger sammen skal 
utarbeides. 
 
Parkering 
Parkering ved PS skal så langt som mulig samordnes med eksisterende 
parkeringsplasser for å unngå unødvendige inngrep i friluftsområdet. 
 
Renovasjon 
Plan for Renovasjon skal omtales kort i planbeskrivelsen. Ikke krav om egen 
renovasjonsteknisk plan. 

Vann, avløp og 
overvannshåndte
ring / 
ledningsnett 

Ledningsnett 
En sentral del i planarbeidet er å finne ut av hvor ledningsnettet knyttet til 
vannbehandlingsanlegget (råvannsledning, rentvannsledning, nødoverløp og 
inntaksledninger) kan legges.  

 Det er store dimensjoner på nye ledninger, og det er ikke plass til disse 
med lokalt nett i eksisterende gatenett 

 Ledningsnettet i Fremmerholen er skiftet i 2017-2018, og beboer har 
vært utsatt for langvarig graving.  

 Hovedvannledninger kan ikke ligge sammen med lokalt nett, med 
hensyn til sikkerhet ved brudd.  

 Krav i kommunens VA-norm om avstand mellom ledninger 

 Krav om min 4 meters avstand til grensende bygg fra ledning 

 Behov for separering og utskifting av kommunalt ledningsnett 
(fellessystem) på tomten til VBA. Løsninger må samordnes. 

 
Det skal utarbeides VA-rammeplan der plan for nytt hovedledningsnett inngår. 
Konsekvenser av ledningsnettet skal utredes som en del av reguleringsplanen, 
selv om ledningsnettet ikke trenger å reguleres. 
 
Det bør vurderes om nødoverløp kan ha en annen resipient enn Brusdalsvatnet, 
f.eks. Lillevatnet. Konsekvensene for naturmiljø, for eksempel musling og fisk, 
kan være større i et mindre vann som Lillevatnet, men alternativet skal vurderes.  
 
Overvann 

 Nytt system for overvann er lagt i Einevegen (og Røsslyngvegen), men 
det har mindre dimensjoner enn hva prosjektet har behov til.  

 Krav om overvannsanalyse, en del er opparbeida men trengs uansett.  

 På tomt til VBA er en del overvannsproblematikk som må kartlegges og 
beskrives. Kommunens retningslinjer /norm for overvannshåndtering 
skal følges. Men er ikke behov for spesiell vurdering. Antas mye 
overflatevann fra arealene nord for Brusdalsvegen, der bekken har sitt 
opphav. Blir ledet inn på tomten via stikkrenne gjennom vegen. Bekken 
er koblet på kommunale overvannsledninger i Einevegen, videre til 
Holmyrsvegen og ut i vassdraget øst for jeger- og sportsfiskeforeningen. I 
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tillegg finnes en mindre bekk vest på tomten, der overvann fra tomten 
samt nabotomten blir ledet ut.  

Estetisk 
utforming og 
omsyn til 
omgivelsene 

PS plassering og nærhet til friområde og eksisterende boligområde setter krav til 
utformingen, byggets form, volum og fasadeuttrykk bør bearbeides spesielt. 
 
Plassering av PS i park/friluftsområde gjør det ekstra viktig med stedstilpasning.   

 Analyse i forhold til landskapsbilde og landskapsrom  

 Planforslaget må illustreres/visualiseres i sammenheng med terrenget og 
tilgrensende bebyggelse for å kunne bedømme virkningen for 
opplevelsen av landskapsrommene. 

 

 

Særskilt behov 
for 
medvirkningspros
esser 

Kommunedelsutvalg 
Er viktig å ha en god dialog og inkludere kommunedelsutvalget tidlig i prosjektet. 
Utvalget vil få varsel om oppstart. I tillegg skal utvalget involveres underveis i 
utarbeidingsfasen. 
 
Barn og unge 
Er viktig å innhente kunnskap fra barn og unge om det blir et alternativ med 
pumpestasjon i byparken videre.  
Det kan gjøres gjennom dialog med barn og skoler i området med befaring, for å 
svare nærmere på hvordan barn bruker området og hvordan det er mulig å ta 
hensyn.  
 
Gjennomført opplegg og resultat skal dokumenteres i planbeskrivelsen. 
 

 
 
KART OG ANDRE PLANDOKUMENT 
 
Planfremstillingen vil være som digitalisert plankart (SOSI-standard). Om krav til innhold, utforming, 
format m.m., se forskrift om kart, stadfesta informasjon og arealformål.  
 
Plankart leveres også i PDF-format. Planbeskrivelse og bestemmelser leveres i PDF- og Word-format. 
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FRAMDRIFT 
 
Forslagstiller vil komme i gang med arbeidet sa snart som mulig. Ser for seg 1. gangs behandling i 
juni 2021. Målet er å komme sa langt som mulig før sommeren.  
 
Ønske om å dra i gang med åpent møte ganske snarlig, om det er mulig med hensyn til Corona. Det 
er et alternativ å ordne møter digitalt hvis det blir vanskelig å møtes fysisk. 

* Skissa ovanfor viser ideell framdrift. Forskrift om saksbehandlingstid skal uansett haldast.   

  
PLANGEBYR  
 
Behandling av planforslag blir gebyrlagt i samsvar med kommunen sitt gebyrregulativ. Kommunen 
selv v/virksomhet for VA er forslagstiller. Der er ikke plangebyr for offentlige planer.   

 
BEKREFTELSE OG FORBEHOLD 
 
Kommunen sine vurderinger er faglige, generelle og av foreløpig karakter. Naboprotester, merknader 
fra offentlige etater og politiske vedtak mv. vil kunne bringe inn nye moment eller føre til krav 
om/behov for endringer i planarbeidet undervegs. Oppstartsmøtet skal avklare aktuelle tema og 
spørsmål, men skal ikke avgjøre viktige punkt som skal utredes i videre planprosess fram til endelig 
politisk vedtak.  
 
  
Referat godkjent og kopi mottatt  

  
  
…………………………………………………………….  

Underskrift forslagsstiller/tiltakshaver  
  
  
...……………………………………………………….   

Underskrift saksbehandler  
 
 
 
 
Med hilsen 
Arne Neumann 
landskapsarkitekt 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 
 

 
 
Kopi til: 
Elin Nerem - Vs vatn og avløp    
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