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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

Spir Arkitekter AS er blitt engasjert av Block Watne AS, til å utarbeide forslag til
detaljreguleringsplan for eiendommen gbnr. 46/27. Hjemmelshaver til eiendommen er Emilie
og Svend Foyn-Bruun.
Området Firingen ble inntatt i kommuneplanens arealdel i 2016 (vedtatt 03.10.16). Ca. 100
dekar ble avsatt til boligformål. Reguleringsplanen følger opp mål og retningslinjer som er
nedfelt i kommuneplanens arealdel.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligområde i grønne omgivelser,
med kort vei til skog- og turterreng, skole, barnehage og Vear sentrum.
I forbindelse med pågående planarbeid for ny fastlandsforbindelse og ny Intercity trasé, er
det holdt løpende dialog med både Bane Nor og Statens vegvesen. Planprogram for
kommunedelplan for ny jernbanetrasé på strekningen Tønsberg – Stokke, er sendt til
Stortinget for statlig fastsettelse. Endelig vedtak av kommunedelplan for ny jernbane på
denne strekningen er ikke avklart. Et av alternativene som er foreslått berører Firingen.
Planforslaget berører alternativ 11 500 (bro over Vestfjorden). Kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme forventes vedtatt sommeren 2018.

1.2

Vurdering av konsekvensutredningsplikten

Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvens- utredning §§ 6, 7 og 8. Planforslaget
er i tråd med overordnet plan og planen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.
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OMRÅDEBESKRIVELSE, EIENDOMSFORHOLD,
PLANAVGRENSNING OG PLANSTATUS
2.1

Områdebeskrivelse

Området ligger sør for Bjelland og vest for Vear sentrum. Adkomstvei er fra Skogroveien i
nord. Firingen ligger under 500 hundre meter unna Vear skole, og Vear/Hogsnes området
har ligget som en del av planlagt senterstruktur i flere 10 – år. Det er bussforbindelse i
Skogroveien. Planområdet ligger ca. 6 km fra Tønsberg sentrum.
Planområdet består, foruten dyrket mark i vest, i hovedsak av granskog i ulike hogstklasser.
Store deler av området er nylig hogd ut.
Området ligger mellom de klart definerte kollene imot vest(Fløyåsen). To mindre bekker
renner gjennom området, og flere stier og turveier går fra planområdet og opp vestover mot
Fløyåsen. I nord ligger en høyspentledning tilhørende Skagerak Nett. Innenfor planområdet
er det kun to boligeiendommer Steinbruddveien 6 a og b.
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Illustrasjon: Avstandstabell. Planområdet markert med rødt.
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2.2

Eiendomsforhold og planavgrensning

Kartutsnittet viser avgrensning av planområdet.

Planområdet omfattes av gbnr. 46/85, i tillegg vil en mindre del av adkomstveien i nord gå
over følgende eiendommer gbnr. 46/85 og 202/165 (grunneier er Jehovas Vitner). I vest går
deler av gang- og sykkelvei over eiendom gbnr. 202/4 som eies av Tønsberg kommune.
Planområdet er på ca. 150 daa.

2.3

Kommuneplan

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til boligformål. Areal som reguleres til
adkomstveg inn til området og gang- og sykkelvei over til Vear skole er avsatt til LNFR i
kommuneplanens arealdel. Foreslått adkomstvei inn til området ligger innenfor areal
båndlagt til avlastningsvei for Vear sentrum.
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Gang- og sykkelvei mot Vear skole anlegges på areal som er avsatt til landbruksareal og
grav- og urnelund.
Det følger av kommuneplanens utfyllende bestemmelser kap. 1.8, at før utbygging av
området kan skje, skal nødvendige tiltak som bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter i
retning mot Tønsberg være gjennomført. Videre skal utviklingen av Firingen ikke forhindre en
eventuell ny avlastningsvei for Vear gjennom området og adkomstveien skal avklares
gjennom reguleringsplan, og kan skje mot ny avlastningsvei eller direkte mot nord. Hensyn til
landskap, rekreasjon og kulturminner skal beskrives særskilt i reguleringsplanen.

Utsnitt av gjeldende kommuneplan, D10 er areal avsatt til boligformål og utgjør ca. 103 daa.

2.4

Reguleringsplan

Området er i hovedsak uregulert. Men i nord og i mot øst overlapper reguleringsplan med
følgende reguleringsplaner:
•
•

Plan id: 0704 20130075, FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 29.10.14
Plan id: 0704 01148 FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 17.06.13
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•
•
•

Plan id: 0704 13008 Firingen trafostasjon, vedtatt 04.11.86
Plan id: 0704 01094_B1 Område b4 Vear sentrum, vedtatt 19.10.99
Plan id: 07040 01094 Vear sentrum, vedtatt 15.12.97

Planens avgrensning med tilgrensende- og dels overlappende gjeldende reguleringsplaner.

2.5

Pågående planer

Jernbane:
Sommeren 2017 ble det klart at Bane Nor ber om statlig fastsettelse av planprogram for
Intercitystrekningen Tønsberg – Stokke. Deler av planområdet berøres av utredningskorridor
Vear med en tunnel eller kulvert gjennom området
Kommunedelplan(KDP) for ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme:
Ny fastlandsforbindelse er ikke endelig avklart, men det skal utredes to alternativer. Velges
alternativ 11500, hengebro fra Ramberg til Smørberg, betyr det at trafikken fra Firingen og
fra fylkesvei 303 sørfra, ledes fra dagens rundkjøring i fv. 303 videre til ny rundkjøring ved
Smørbergrønningen og inn i ny tunell mot krysset ved Bjellandveien.
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3

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

3.1

Hovedgrep

Ny boligbebyggelse anlegges som fingre inn mellom tilgrensende natur- og friluftsområder.
Og opprettholder således konsept som ble lagt til grunn ved innspill til kommuneplanens
arealdel. Slik skapes en grønn buffer mellom boligområdene og en umiddelbar nærhet til
skogsområder til alle boligene.

«Boliger i den blågrønne strukturen»
Målet for Firingen er å skape god bokvalitet
innenfor hvert enkelt boligfelt.
Veier og bebyggelse er plassert inn i
landskapet slik at en helhetlig grønnstruktur
knytter boligområdene sammen. Store
tydelige grøntdrag er knyttet til
overvannshåndtering av områdene og
danner en hovedstruktur sammen med
boligene.
I feltene B1 – B6 ligger det lille bekkedraget
som en viktig resurs for boligene. Ved å
knytte grøntdraget og bekkedraget sammen
danner dette strukturen som skaper god lek
og opplevelser i hvert enkelt boligfelt, og
knytter områdene sammen til ett felleskap.
Konsept som ble lagt til grunn ved innspill til kommuneplanens
arealdel.

I feltene B7 – B10 ligger både et bekkedrag og viktige kulturminner. Bekkedraget knyttes
også her til felles opplevelse, lek og håndtering av vann. I tillegg skal kulturminner knyttes til
boligområder og lek ved bevaring, forsiktig tilnærming og informasjon.
For hele Firingen er det et mål at hager, lekeplasser og oppholdsareal skal utvikles sammen
med fellesområdene for å skape god bokvalitet.
Planområdet er delt inn i ti byggefelt/delfelt. I hovedsak foreslås hvert delfelt oppdelt i mindre
boliggrupper på mellom 15 - 20 boenheter som samles rundt et felles tun eller felles gate.
Delfelt B10 vil være det siste utbyggingsfelt. B10 innehar to automatisk fredete kulturminner,
som søkes frigitt. Søknaden sendes via Vestfold fylkeskommunes kulturarvavdeling til
Riksantikvaren. Da utvikling av B10 ligger lengst frem i tid, samt usikkerheten knyttet til om
kulturminnene vil bli akseptert av Riksantikvar, er det ikke ønskelig å detaljregulere dette
delfelt, utover formål, utnyttelsesgrad, byggehøyde og byggegrenser. Det er derfor stilt krav
til at før det gis rammetillatelse innenfor delfelt B10, skal det foreligge en godkjent
situasjonsplan i målestokk 1: 500.
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Nærmiljøanlegget opparbeides som et offentlig friområde og er plassert sentralt i
planområdet, med god tilknytting til gang- og sykkelveiforbindelser.
Adkomst til boligområdet anlegges fra Skogroveien i nord. Det reguleres inn ny gang- og
sykkelvei fra planområdet mot Vear skole. I tillegg reguleres gang- og sykkelveiforbindelse
fra eksisterende gangvei i nord ned gjennom planområdet til friområde og til gang- og
sykkelveien til Vear skole og sentrum.
Det foreslås oppført ca. 200 boenheter i en tett lav bebyggelse i to etasjer + sokkel.
Bebyggelsen typologi og plassering er valgt ut fra terrengsituasjonen. Bebyggelsen består av
kjedede rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.

3.2

Reguleringsformål

3.2.1 Bebyggelse og anlegg
Innenfor planområdet reguleres boligene til konsentrert småhusbebyggelse (delfelt B1- B10).
En liten del av frisiktsonen i avkjørsel til boligeiendommen Steinbruddveien 6A, er regulert til
bebyggelse og anlegg (under frisikt), markert med B på plankart.
Områdelekeplasser er regulert til felles lekeplass.
Det er behov for et pumpehus for spillvann og det er regulert inn areal for kommunalteknisk
anlegg, etter anbefaling i den kommunaltekniske planen som følger planforslaget.
3.2.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det fremkommer på plankartet hvilke veier som skal være offentlige og hvem som skal være
privat/felles adkomstveier.
Hovedvei inn til område fra kryss med Skogroveien i nord er avsatt til offentlig kjøreveg. De
øvrige interne adkomstveier er regulert til Veg, og markert på plankart som Veg1 – Veg6.
Det er regulert inn tre gang- og sykkelveier innenfor planområdet. GS1 går langs med
hovedvei inn til planområdet og knytter seg på eksisterende gang- og sykkelveinett i
Skogroveien. GS2 knytter planområdet til eksisterende gangvei i nord og øvrig bebyggelse
på Hogsnes/Bjelland. GS3 sikrer en trygg og kort vei fra planområdet mot Vear sentrum og
Vear skole.
Annen veggrunn - teknisk anlegg er grøfteareal, fylling- og skjæringsarealer langs veiene i
planområdet.
3.2.3 Grønnstruktur
Nærmiljøanlegget reguleres til offentlig friområde o_GF. Mot skog- og friluftsområde utenfor
planområdet mot vest er det avsatt vegetasjonsskjerm vest for delfelt B1 og B7(f_GV1 og
f_GV3). Mot jordet i sørvest er det regulert inn vegetasjonsskjerm (f_GV2).
3.2.4 LNF
Underliggende arealformål i båndleggingssonen for kulturminner er friluftsformål.
3.2.5 Bestemmelsesområder
Det er regulert inn fire bestemmelsesområder innenfor planområdet. Bestemmelsesområde
1-3 er automatisk fredete kulturminner som skal søkes frigitt. Bestemmelsesområde 4 har
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bestemmelser knyttet til bruk, da arealet ligger innenfor 45 meters sonen for EMF med nivåer
over 0,4 mikrotesla.
3.2.6 Hensynssoner
Høyspentledningen som går over KV1 er avsatt til fareområdet i plankartet (H_370).
Frisiktsonene er markert i plankart H_140 og den ytre hensynssonen rundt kulturminnene er
markert som hensynssone H_ 570.
3.2.7 Båndleggingssoner
Automatisk fredete kulturminnene er avsatt til båndleggingssoner innenfor planområdet
H_730.

3.3

Arealoversikt

Bebyggelse(BYA)
Oppgitt areal for byggenes BYA arealene er inklusiv areal til garasjer, boder og
oppstillingsplasser.

Felt

Boligtype

Enheter

BYA m2

B1

Seksmanns- og
firemannsboliger
Firemannsbolig
Tomannsboliger
Kjedet bolig i
rekke
Seksmannsboliger
Tomanns- og
firemannsboliger
Seksmanns- og
firemannsboliger
Kjedet bolig i
rekke
Kjedet bolig i
rekke og
firemannsboliger
Seksmanns, firemanns- og
tomannsboliger
og kjedet bolig i
rekke

34

3700

Tomteareal %BYA
m2
8090,4
50%

16
2
14

1800
200
1900

4128,59
660,79
7361,56

45%
35%
30%

18
10

1900
1100

4688,53
3073,28

45%
40%

30

3300

7482,27

45%

12

1900

4697,95

45%

20

2400

5581,95

45%

32

3700

12 185,2

35%

188

21 900

57 980,9

37,7%

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10

Sum
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3.4

Bebyggelsens plassering, utforming og høyde
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Firingen boligområde liger vakkert i landskapet preget av koller og åser. Kollene danner
naturlige skiller mellom boligfeltene, da det er lagt vekt på å beholde vegetasjonen på
kollene, og plassere bebyggelsen i «dalene» mellom kollene.
Bebyggelsen er holdt i en tett lav skala, i to etasjer + sokkel. Bebyggelsestypologi er valgt ut
fra terrenget. I de områder som er forholdsvis flate er det valgt å anlegg mer tyngre
bebyggelse som fire- og seksmannsboliger.
Der det er bratt og «mye terreng» har man lagt til rette for boligtypologi med mindre
fotavtrykk som tomannsboliger og kjedede rekkehus. Der terrenget gir rom for det benyttes
sokkeletasje.
Det er inntatt krav til utforming av bebyggelsen i reguleringsbestemmelsene, som blant annet
sikrer variasjon i typologi og fargebruk mellom delfeltene, for å skape identitet og skiftene
karakter.
Det legges opp til maksimalt to etasjer + sokkel der terrenget tillater det. Maks. mønehøyde
er kotefastsatt og fremgår av bestemmelsene. Da terrenghøyden varierer innenfor hvert
delfelt er det oppgitt byggehøydesoner innenfor delfeltene. Markering av hvor de ulike
byggehøydene skal gjelde er markert med sone a, sone b og sone c i plankart. I tillegg er det
satt inn bestemmelse som sikrer at maks. mønehøyde er 9,0 meter over ferdig planert
terreng ved fasadeliv, og maks. gesimshøyde er 6,5 meter over ferdig planert terreng ved
fasadeliv.
Det er satt krav til at takformen skal være skråtak i form av saltak og/eller pult-tak i
bestemmelsene som knytter seg til mønehøyden.
Utbygger ønsker at det også legges til rette for bebyggelse med flate tak, og det er inntatt i
bestemmelsene maks. gesimshøyder ved valg av flate tak innenfor byggefeltene.
Byggegrense mot områdelekeplasser og nærmiljøanlegg er i hovedsak satt til fire meter.
Dette for å sikre god avstand mellom bebyggelse og lekearealer for å fremme god kvalitet og
unngå privatisering av lekeplassene. I planforslaget er det to områder som fraviker fra fire
meters byggegrensen:
Mellom deler av B9 og f_lek5 er byggegrensen lik formålsgrensen og mellom delfelt B7 og
f_lek4 er byggegrensen satt til 2 meter. Det er behov for å ha plass til adkomstvei,
oppstillingsplass for bil og garasje i begynnelsen av B9, og det vil derfor være behov for å
anlegge byggegrensen i formålsgrensen i dette området.
I begge delfelt er lekerealene over 20 meter brede og større enn minimumsstørrelsen, og
anleggelse av bebyggelse tett opp mot formålsgrensen vil ikke medføre en forringelse av
lekearealene.
3.4.1 Delfelt B1- B10
Bebyggelsen i byggeområdene B1 og B2 er organisert rundt felles halvprivate tun.
Innenfor den nordligste del av B1, markert på plankart som bestemmelsesområde 4(#4),
tillates kun bebyggelse uten varig opphold så som garasjer, boder og lignende. Grunnen er
at området ligger mindre enn 45 meter fra senter av kraftledningen til Skagerak Nett, og
innenfor anbefalte grense for EMF over 0,4 microtesla.
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Innenfor B2 er arealer som har mindre gode solforhold, lagt utenfor byggegrensen. Det
tillates etablert garasjer, boder og biloppstillingsplasser utenfor byggegrensen.

Boligtypologi firemannsbolig. Eksempler på firemannsboliger, hvor man kobler sammen boligene med en felles
svalgang/trappeoppgang.

Boligtypologi kjedet rekkehus. Eksempler på kjedede boliger i rekke innenfor B10

B3 ligger mellom adkomstvei og grøntareal, foreslås oppført med tomannsboliger. B3 er gitt
et eget feltnavn grunnet avgrensning av andre reguleringsformål rundt.
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B4 ligger i vestvendt skråning, og består av kjedede rekkehus med garasje i sokkel.

Snitt som viser bebyggelsen i B2, B3 og B4. Delfelt B3 og B4 har sokkel for å tilpasse seg terrenget.

Delfelt B5 til B7 omkranses av grøntstruktur på den ene siden og den blågrønne struktur på
den andre siden. Bebyggelsen innenfor B5 og B6 foreslås oppført som seksmannsbolig,
firemannsboliger. Uteoppholdsarealene henvender seg ut mot den blågrønne strukturen.

Prinsippskisse på inn – og ut-tun i delfelt B7.
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Seksmannsboliger som er koblet sammen med felles svalgang/trappeoppgang som er mulig å plassere på de flatere delfeltene
B1, B5, B7 og B10.

Bebyggelsen rundt B7 er organisert rundt halvprivate tun. Tunene trapper seg oppover i
terrenget. Parkeringen er lagt i «ut tun» nærmest adkomstveien, noe som gir bilfrie «inn tun».
Det er gitt byggegrenser som styrer hvor man kan tillate plassering av garasjer, boder og
oppstillingsplasser.
Delfelt B8 - B10 ligger nært opp til automatisk fredete kulturminner, og det er ønskelig at
planen løfter frem kulturminnene, og at disse kan benyttes som et positivt element i både
planen og boligområdet.
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Områdelekeplassene er derfor foreslått anlagt som en krans rundt i en ytre sone for
kulturminnene. På den måten samles og konsentreres lekearealene.
B8 består av kjedede boliger i rekke langs adkomstvei.
B9 består av kjedede boliger og firemannsboliger. Terrenget og høydeforskjellen muliggjør
sokkeletasje. Bebyggelsen anordnes rundt tun der terrenget flater ut, mens kjedede boliger
benyttes der det er mer terreng. Tomannsboliger og rekkehus er enklere å anlegge i bratt
terreng, slik tar man får tatt opp terrengfallet på en naturlig og god måte. Ved å benytte
underetasje/sokkeletasje får man utnyttet terreng både på oversiden og nedsiden av
bygningen i forhold til opprinnelig terreng.
På grunn av varierende terrengforskjeller har delfelt B9 blitt delt inn i tre soner; sone a, sone
b og sone c, som hver har blitt gitt en spesifikk byggehøyde som muliggjør inntil 2 etasjer
med flate tak og 1 og ½ etasje med saltak.
Adkomst til delfelt B9 er todelt. Kjedede boliger har felles adkomstveg med delfelt B8, mens
firemannsboligene har adkomst fra offentlig veg 4.
Delfelt B10 ligger lengst vest. Delfeltet vil være det siste som bygges ut, og det delfelt hvor
kulturminner som må frigis før utbygging. I illustrasjonsplanen som følger planforslaget er det
vist en variert bebyggelsestypologi innenfor B10. Kjedede eneboliger, to-, fire- og
seksmannsboliger er foreslått. Adkomstvei legges lengst nord og vil i praksis fungere som en
buffer mellom skog- og friluftsområdene utenfor planområdet i vest.

3.4.2 Eksisterende boligbebyggelse
I dag ligger det to boliger på Firingen. Steinbruddveien 6A og 6B. De benytter i dag
eksisterende adkomstvei inn til området. Etter utbygging vil adkomstveien bli oppgradert for
begge eiendommene. Eksisterende avkjørsel til Steinbruddveien 6A opprettholdes der den er
i dag. Steinbruddveien 6B vil få omlagt adkomstveien i forhold til dagens situasjon. Ny
adkomstvei, Veg 5, vil anlegges noe lengre øst en dagens adkomstvei til eiendommen.

3.5

Boligmiljø/ bokvalitet

I utforming av boligområde har det vært en målsetting å skape gode bomiljøer. For å oppnå
dette har vi valgt å legge til rette for en miks av boligtypologier innenfor området og innenfor
flere av delfeltene. I hovedsak foreslås hvert delfelt oppdelt i mindre boliggrupper på mellom
15 - 20 boenheter som samles rundt et felles tun eller felles gate.
Fra boligområdene eksisterer det i dag flere stier og turveier som går innover mot Fløyåsen,
Aker gård og Manumåsen. I tillegg til å opprettholde disse, legges det også opp til at nye
forbindelseslinjer fra boligene og ut i tilgrensende skogsområder kan dannes. Da
grønnstrukturen strekker seg gjennom boligområdet og knytter seg inntil tilgrensende
skogsområder, vil tilgangen til tur- og rekreasjonsarealer være sikret.
Det er inntatt i reguleringsbestemmelsene at det skal opparbeides gangstier med
forbindelseslinjer mellom lekeområdene, boligområdene og tilgrensende turstier utenfor
planområdet. Gangstiene skal tilrettelegges for allmenn ferdsel.
Alle boligfelt er anlagt slik at de grenser inntil grønnstruktur, slik at det er direkte tilgang ut i
opparbeidede leke- og oppholdsarealer eller skogs- og friluftsområder.
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Det legges opp til gode og romslige uteoppholdsarealer. Og det har vært et mål å skape
gode private, halvprivate og offentlige uteoppholdsarealer, som ledd i å legge til rette for et
godt boligmiljø.
Det er inntatt bestemmelser som sikrer at private hager som grenser til felles lek eller
grønnstruktur skal avgrenses med beplantning, terrengssprang og lignende for å unngå
privatisering av fellesarealene.

3.6

Parkering

Kravet til parkering fremgår av de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel §
1.14.1:
Størrelse
Under 60 m2
Over 60 m2

Bil
Min1/maks 1
Min2/maks 2

Sykkel
Min1
Min2

For rekkehus er det lagt opp til 1 parkeringsplass i garasje og en oppstillingsplass på terreng
pr. boenhet.
For fire- og seksboligene, er det lagt opp til at halvparten er over 60 m2 og resterende
halvpart er under 60 m2. Parkeringsdekningen legger opp til 1,5 pr. boenhet for nevnte
boligtypologi.
Dette dekkes med en parkeringsplass i garasje pr. boenhet, samt en oppstillingsplass på
terreng for boenheter over 60 m2. Der terrenget tillater det er lagt opp til garasje i
sokkeletasjen.
Kravene til parkeringsdekning er inntatt i reguleringsbestemmelsene.
Utforming og lokalisering av parkeringsplasser er planlagt ut fra prinsippet om å samle og
konsentrere de harde parkeringsflatene tidlig i hvert boligfelt. I boligfelt med mer lineær
bebyggelsesstruktur er garasjer og biloppstillingsplasser foreslått plassert i forkant av
boligbebyggelse og inn i terreng der dette er mulig.

Snitt som viser prinsipp om å anlegge garasje i sokkeletasje, der terrenget legger til rette for det.
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3.7

Uteoppholdsareal

3.7.1 MUA
Krav til leke- og uteoppholdsareal er gitt i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens
arealdel § 1.12.
Boligtype
Tomannsboliger
Rekkehus/kjedehus/tremannsbolig
Firemannsbolig/lavblokk/høyblokk

MUA per Merknad
boenhet
150 m2
125 m2 Inntil 15 m2 kan godkjennes som
balkong/terrasse.
36 m2 Inntil 15 m2 kan godkjennes som
balkong/terrasse.

I arealet inngår areal egnet til opphold, lek og rekreasjon. MUA kan omfatte en kombinasjon
av private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, terrasse, takterrasse) og
fellesarealer for flere boenheter (fellesområder). § 1.12.2 stiller krav om minimumsbredde på
5 meter (for fellesarealer), gode solforhold, skjermet mot støy mv.
Innenfor planområdet legges det opp til at boligene får uteoppholdsarealer i tråd med
bestemmelsene i kommuneplanen. Firemannsboligene og seksmannsboligene får 36 m2
MUA pr. boenhet. Tomannsboligene får 150 m2 MUA pr. boenhet, kjedehus og rekkehusene
får 125 m2 MUA pr. boenhet.
Det er inntatt kvalitetskrav i reguleringsbestemmelsene som sikrer minimumsdybde på
fellesarealene for flere boenheter på 5 meter, og minimumsdybde på private
uteoppholdsareal på bakkeplan på minimum 4 meter.
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3.7.2 Lekeplassene

Illustrasjon som viser plassering av 13 stk. nærlek, 5 stk. områdelek og 1. stk. nærmiljøanlegg.
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I tillegg til de private og felles uteoppholdsarealene nevnt ovenfor, kommer nærlekeplassene,
områdelekeplassene og nærmiljøanlegget.
Krav til størrelse og antall lekeplasser er gitt i de utfyllende bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel § 1.12.3. I § 1.12.4 er det gitt kvalitetskrav.
Ved utbygging av mer enn fire boenheter skal det etableres en nærlekeplass. Inntil 20
boenheter skal ha et lekeareal på minimum 100 m2. Arealkravet øker med 5 m2 pr. boenhet
opp til 30 boenheter. Maks avstand fra bolig er 50 meter. Jfr. bestemmelsene kan
lekeplassene samles for å øke kvaliteten.
13 nærlekeplasser
Det er inntatt i reguleringsbestemmelsene krav til antall nærlekeplasser innenfor hvert delfelt.
Nærlekeplassen kan, der det er mulig, anlegges i eller inntil arealer avsatt til
områdelekeplasser. Nærlekeplassen kan samles og konsentreres der dette er mer
hensiktsmessig for å øke kvalitet og størrelse.
Innenfor planområdet er i det situasjonsplanen vist 13 nærlekeplasser på minimum 100 m2.
Nærlekeplass innenfor delfelt B7 er på ca. 190 m2 da den skal dekke for 30 boenheter (telles
som to nærlekeplasser). Det fremkommer i bestemmelsene hvilke nærlekeplasser som skal
være felles for hvilke delfelt, og krav til hvordan de skal opparbeides.
Da området skal utvikles over mange år, vil det være uhensiktsmessig å detaljregulere inn
nærlekeplassene på plankartet. Det er derfor ikke inntatt på plankartet, men vist i
illustrasjonsplanen og krav til antall og innhold/utforming av disse er inntatt i
reguleringsbestemmelsene (§ 3.6.2).
5 områdelekeplasser
For hver 30. boenhet er det krav om en områdelekeplass på minimum 750 m2. Maks.
avstand fra bolig er 250 meter. 200 boenheter gir et krav på syv områdelekeplasser. Innenfor
planforslaget er det lagt opp til åtte områdelekeplasser. Alle lekeplassene ligger godt over
minimumskravene i kommuneplanens bestemmelse. Det fremkommer i bestemmelsene
hvilke områdelekeplasser som skal være felles for hvilke delfelt, og krav til hvordan de skal
opparbeides.
Nærmiljøanlegg
Ved en samlet utbygging over 150 boenheter skal det etableres eller tilrettelegges et
nærmiljøanlegg på totalt 5 daa, men kan deles opp i mindre felt. Avstand fra bolig skal være
maksimalt 500 meter. I planforslaget er nærmiljøanlegget foreslått plassert sentralt og i
området hvor begge bekkedrag møtes. Området inngår i den overordnede blågrønne
strukturen og er på ca. 5 daa. Nærmiljøanlegget er vist i illustrasjonsplanen opparbeidet med
ballbane, sandvolleybane, skaterampe og akebakke. I bestemmelsene er det innatt krav som
sikrer krav til innhold og utforming. Åpen overvannshåndtering skal etableres som en
integrert del av nærmiljøanlegget.
Alle lekearealene innenfor planområdet er planlagt som en forlengelse av den «blågrønne
strukturen».
Grøntdragene gjennom boligområdene skal sikre trygg overvannshåndtering, og brukes til
lek og opphold, ved at det plantes til og steinsettes slik at dette blir spennende grøntområder.
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I hovedsak vil grøntdragene ligge tørt. Derfor vil de kunne brukes som viktig ressurs for
boligområdene som forbindelse og lek/opplevelse.

Forslag til plassering av områder til nærlek ligger derfor knyttet både til boligområdene og til
grønnstrukturen. Områdelek knyttes også direkte til grønnstrukturen, ved å bruke vann og
terrengforming som en integrert del av lekeplassen. Utvidelser av grøntdragene skal gi plass
og rom for å holde igjen overvann i små områder. Sammen med mer tradisjonelle
lekeelementer vil da dette gi økt mulighet for lek og rekreasjon innenfor arealet.
I området B9 ligger både boligområdet og lekearealer tett på kulturminner. Her er det tenkt
områdelekeplass og nærlekeplass inne i hensynssone til kulturminne. I denne sonen er lek
plassert nærmest boligområdet for å bevare et vegetasjonsbånd inn mot kulturminne.
Mindre elementer som gruset vei og mindre terrengendringer plasseres på hensiktsmessig
måte. Treningsapparater og lekeelement med lite fundament legges i nærheten av tilsådd
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gruset sti. Det er foreslått følgende elementer innenfor områdelekeplassene og
nærlekeplassene i nærheten av kulturminnene: benker på terreng, husker på terreng mellom
trærne, akebakke og klatrevegg i terrenget/fjellet mot nord, terrengsklie på fjell mot nord.
Gapahuk med bålplass i nord i skjul bak terrengkollen og bak vegetasjon, små lekehytter
gjemt i skogen og stiforbindelse gjennom området. Farger og uttrykk skal være dempet.
Informasjon om kulturminne er tenkt som en integrert del av området men som en viktig del
av opplevelsen i området.
Det er inntatt i samråd med Vestfold fylkeskommune kulturarvavdeling, bestemmelser for hva
som kan tillates av opparbeidelse innenfor lekearealene i hensynssone for kulturminnene.

Områdelekeplass, f_Lek5, som ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

3.8

Adkomstveier

Alle veier innenfor planområdet er regulert i henhold til kommunens veinorm 12K. Følgende
veier skal være offentlige og forutsettes overtatt av Tønsberg kommune; o_KV1, o_KV2,
o_KV3 4, o_GS1- GS3, o_Fortau1 – Fortau 5. Alle andre veier vil bli felles for hvert delfelt.
For 150 – 200 boenheter er det i veinormalen forutsatt kommunal vei med reguleringsbredde
9 meter (normalprofil D). KV1 er regulert med denne standarden. Langs KV1 er det regulert
frittliggende gang- og sykkelvei i 3.5 meter bredde med mellomliggende grøfteareal på 3.0
meter. I tillegg kommer grøfteareal som også innlemmer fyllinger og skjæringer. Se egen
trafikkanalyse for ytterligere detaljer knyttet til reguleringsbredder for vegene i området.
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KV2 reguleres med langsgående fortau. KV2 reguleres med langsgående fortau frem til
delfelt B10. KV4, 5, 6 og 7 reguleres med normalprofil C, uten fortau.
De myke trafikantene er sikret ved at det reguleres inn tre gang- og sykkelveier i planen
(GS1- GS3) i tillegg til langsgående fortau (Fortau 1 - Fortau 5). Alle veier har en snuhammer
som er dimensjoner i henhold til veienorm i 12 K.
For å sikre barn og unge både innenfor og utenfor planområdet en sikker skolevei, reguleres
inn en gang- og sykkelvei fra området over jordet mot Vear skole. I samråd med FAU, Vear
skole og Vera IF har man funnet en trase som knytter seg på Steinbrudd veien, nær
Steinbruddveien 29. Herfra er det eksisterende gang- og sykkelvei til Vear skole

3.9

Renovasjon

Jfr. De utfyllende bestemmelsene i kap. 1.6.3 (renovasjon) skal det for byggetiltak som
overstiger fire boenheter stilles krav til felles renovasjonsløsning. Renovasjonsløsninger for
byggetiltak skal legges under bakkenivå eller i bebyggelsen, med unntak av frittliggende
småhusbebyggelse.
Det fremkommer på plankart renovasjonsareal for de ulike delfelt. Det er lagt opp til en
løsning med nedgravd renovasjonsløsning i tråd med retningslinjene til VESAR. Adkomstveg
og snuplass er dimensjonert i henhold til kommunal standard og ivaretar dimensjon og
standard som kreves av renovatør.
Det er stilt krav i bestemmelsene at renovasjonsløsning skal dokumenteres ved
rammesøknad og plassering skal fremgå av utomhusplanen.

3.10 Buffersone mot LNF områdene
Krav til buffersone mot LNF fremkommer av kommuneplanens § 1.10:
«Mellom produktivt landbruksareal og ny tomt/eksisterende ubebygd tomt til bolig-, næringog fritidsbebyggelse, skal det være minimum 10 meter bred buffersone med hensiktsmessig,
konfliktdempende beplantning. Avstandskravet kan fravikes dersom høydeforskjell,
mellomliggende vei eller lignende forhold tilsier at det blir mindre risiko for interessekonflikter
mellom arealbrukskategoriene»
Mot jordet i øst er det lagt inn 10 meter buffersone. I tillegg er det lagt inn 10 meter buffer
mot skog- og friluftsområder med høy bonitet og som ikke inngår i hensynssone for
kulturminner. Vest for B1 og B7 er det lagt inn buffersone på 10 meter, da disse områdene
grenser inntil skogs- og friluftsområder med høy bonitet (se kart fra kommunens webinnsyn).
For delfelt B10 er det foreslått å anlegge adkomstvei mellom skog- og friluftsarealer som i
henhold til de utfyllende bestemmelser reduserer risiko for interessekonflikter.
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Bonitetskart fra kommunens web-innsynskart. Mørke grønn farge viser skogsarealer med høyest bonitet, lysere grønn = lavere
bonitet Blå linje markerer planområdet.

3.11 Kulturminner
3.11.1 Automatisk fredete kulturminner
Sommeren 2017 ble det gjennomført arkeologisk registrering innenfor planområdet.
Kulturminnerapport er datert 27.03.18 og ligger vedlagt. Registreringen medførte at man fant
tre automatisk fredete kulturminner, disse var:
1. ID 230348
2. ID 230350
3. ID 230353

En enkelt liggende gravrøys
Steinalderboplass med hulvei
To hulveien og en kullgrop

Det lå allerede tre kjente automatisk fredete kulturminner inntil og delvis innenfor
planområdet, disse var:
4. ID 51800
5. ID 76817
6. ID 12366

Bygdeborg
Gravfelt
Gravfelt
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Bilde er tilsendt fra VFK kulturarv og viser funn av nye kulturminner og eksisterende kulturminner.

Kulturminnene som sist ble avdekket, er lokalisert i sørvestlig del av planområdet. Det er
vurdert som svært vanskelig å få anlagt en hensiktsmessig vegføring og utbygging i området,
og samtidig ivareta kulturminnene på en god måte.
Jfr. uttalelse fra Vestfold fylkeskommune (29.08.17) fremheves det at: «I arbeidet med
Regional plan for bærekraftig utvikling(RPBA) er det jobbet frem en omforent prioritering av
hvilke områder som kan og skal bygges ut for å få en bærekraftig arealpolitikk. Og at det
innenfor den langsiktige utviklings-grensen skal legges til rette for utvikling ved å føre en
liberal kulturminneforvaltning.»
I flere dialogmøter mellom forslagsstiller og kulturarv i Vestfold fylkeskommune har
forslagsstiller kommet frem til at en vil søke om å få dispensasjon for å fjerne de tre
kulturminner som ble avdekket sommeren 2017 (ID 230348, ID 230350 og ID 230353). Disse
er markert på plankart som bestemmelsesområde 1, 2 og 3. I bestemmelsene er det inntatt
følgende ordlyd til bestemmelsesområdene:
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«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av
det berørte automatisk fredete kulturminnet id 230350, id 230353 og id 230348 som er
markert som bestemmelsesområde #1, #2 og #3 i plankartet. Det skal tas kontakt med
Vestfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den
arkeologiske granskingen kan fastsettes.»
En forutsetning for å kunne anbefale dispensasjon, er å sikre gjenværende kulturminner som
skal bevares i landskapet på en god og integrert måte i planen. Det legges derfor opp til å
regulere inn to soner rundt kulturminnene. Sonene er definert og oversendt fra kulturarv i
fylkeskommunen til forslagsstiller og inntatt i plankartet.
Den indre sonen definerer avgrensning av det automatisk fredete kulturminne i tråd med
bestemmelser i kulturminneloven, og det tillates svært få tiltak innenfor denne sonen.
I den ytre sonen kan det tillates mindre tiltak, og søknad om tiltak innenfor denne sonen skal
forelegges fylkeskommunens kulturarvavdeling.
De automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet ivaretas i tråd med føringer som
kulturarv anbefaler om i sin uttalelse gjennom følgende tiltak:
•

•

•

Planområdet utvides for å innlemme hele bygdeborgen og hele de to gravfeltene
med id 12366 og 76817. Kulturminnene reguleres til båndleggingssone for
automatisk fredete kulturminner. Markert som H730_1, 2 og 3 i plankartet.
Utenfor båndleggingssonen reguleres inn en hensynssone som skal ivareta og sikre
et bedre vern av kulturminnene slik kulturarv anbefaler. Markert som H_570_1, 2 og
3 i plankartet
Det er knyttet egne bestemmelser til båndleggingssonene og hensynssonene.

3.11.2 Lekeareal innenfor hensynssone for kulturminner
I og utenfor områdene som kulturminnene ligger i, er det fine og gode arealer for lek og
uteoppholdsareal. Det har vært et mål å få integrert naturlige skogsområder med
kulturhistorisk innhold som en del av boligområdene.
Innenfor hensynssone H570_1 er det regulert inn områdelekeplass for boligfelt B8 – B10.
deler av lekeplass 4 ligger også innenfor hensynssone H570_3. For å sikre at lekeplassene
blir opparbeidet med hensyn til kulturminne, er det inntatt bestemmelser som sikrer dette.
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Illustrasjon utarbeidet av Spir Arkitekter. Viser kulturminner inn i ny planlagt situasjon.

3.10 Overvannshåndtering og bekkeåpning
Planforslaget legger opp til å benytte eksisterende bekkedrag som en naturlig del av
overvannshåndteringen innenfor planområdet. Disse har ikke års-sikker vannføring og er
dermed ikke omfattet av vannressursloven.
Uteoppholdsarealer, nærlekeplass, områdelekeplasser anlegges langs bekkedragene og
sammen utgjør dette den blågrønne strukturen innenfor planområdet. Overvannshåndtering
skal skje åpent, og lokalt og etter treleddstrategien.
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Det er utarbeidet en egen overvannsrapport som er vedlagt saken. Avrenning av overvann
skal ledes ned mot bekken, og arealene langs bekk opparbeides slik at de kan overflømmes
ved store regnskyll. Nærmiljøanlegget anlegges hvor bekkeløpene møtes og man legger opp
til lokal fordrøyning også her. Kontrollert flomvei ut av området vil bli videre til
jordbruksarealene sør for planområdet.
Det er også stilt krav til plan for lokal overvannshåndtering ved rammesøknad. Planen skal
vise løsning for overvannshåndtering innenfor egen grunn. Det skal redegjøres for alt
overvann, både takvann, overflatevann og drensvann. På illustrasjonsplanen er det inntegnet
bekkeløp og forslag til opparbeidelse av arealene langs bekkene.

3.11 Sol- og skyggediagram
Det er utarbeidet egne sol- og skyggediagrammer for planområdet som viser området før og
etter utbygging. Boligfeltene ligger innimellom koller og åser. Det er granskog og noe
lauvskog på tilgrensende arealer og det er lagt inn vegetasjon med 25 meters høyde i solstudiene i tilgrensende arealer.
Jfr. retningslinjene i kommuneplanens kapitel 1.12.2 bør uteoppholdsarealene ha direkte
sollys på minimum 50% av bakkearealet kl. 15.00 ved jevndøgn. Eventuelt bør arealene ha
direkte sollys på minst 25 % av bakkearealet minimum 5 timer ved jevndøgn
Solstudiet viser at området ligger solfylt til, med noe skygge fra tilgrensende skog.
Forslagsstiller har inngått en avtale med grunneier om hogstrett for deler av skogen som vil
skyggelegge. Det er vektlagt å anlegge fellesarealer, så som nærlekeplasser,
områdelekeplasser og nærmiljøanlegget på de mest solfylte arealene, slik at alle er sikret
gode og solrike felles lekearealer.
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29

Sol- og skyggediagram 21. Mars kl. 15.00. Viser at deler av bebyggelsen i delfelt B10 vil bli liggende delvis i skyggen. Boligene ligger tett på
solfylte felles områdelekeplass (f_Lek5)
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Illustrasjon som viser hvilke arealer som er skyggelagt 21. mars kl. 15.00.

3.12 Rekkefølgebestemmelser og krav
Det fremkommer i reguleringsbestemmelsene § 10 krav til hva som skal være
klart/innsendes ved rammesøknad og hvilke rekkefølgekrav som gjelder for utbygging
innenfor planområdet.
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3.13 Utbyggingsrekkefølge
Block Watne ser for seg å bygge ut området som omfatter delfelt B1- B6 først. Det er knyttet
rekkefølgekrav som sikrer at veger, gang- og sykkelveier, lekeplasser og nærmiljøanlegg
opparbeides samtidig med denne første utbyggingstrinn.
Delfelt B7 utbygges som andre byggetrinn, B8 og eventuelt deler av B9 alternativ bygges
deretter ut.
Byggetrinn B10 vil bli sist utbygget. Mye grunnet at det ligger lengst inn, men også at det er
her vi finner de automatisk fredete kulturminnene som må søkes frigitt av Riksantikvaren. Det
er derfor ikke detaljert i likestor grad som de øvrige delfelt.

4

PLANPROSESS

4.1

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte ble avholdt 14.12.16.

4.2

Samråd, informasjon og deltakelse i planprosessen

Block Watne tok initiativ til et informasjonsmøte med velforeningene på Vear, Hogsnes og
Bjelland 31. mai 2017.
Oppstart av planarbeid ble kunngjort 28. juni 2016 med uttalelsesfrist 1. september.
Informasjonsmøte ble det avholdt 21. august på Oslofjord Convention Center. Ca. 40
oppmøtte fikk informasjon om planprosessen og hvordan de kan bidra og medvirke i
utviklingen av planen.
Planens avgrensning ble utvidet som følge av ønske fra kulturarvavdeling i Vestfold
fylkeskommune. Kulturarv ønsket at tilgrensende kulturminner ble innlemmet i planforslaget.
I tillegg var det varslet for lite areal for å få med hele gang- og sykkelveien frem til Vear
skole. Utvidelse av planområdet ble kunngjort i Tønsberg Blad 30.10.17, og varslet i brev til
direkte berørte naboer, grunneiere og regionale myndigheter, med uttalelsesfrist på seks
uker.
I forbindelse med valg av gang- og sykkelvei traseen fra planområdet over mot Vear skole,
ble det gjennomført et møte (17.11.17) med representanter fra Vear skole og Vear IF. FAU
ved Vear skole hadde i forkant av møte spilt inn sine ønsker for hvor denne veien skulle gå.
Gang- og sykkelvei er nå plassert hvor FAU, Vear skole og Vear IF anbefalte.
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4.3

Forhåndsvarsel og uttalelser

4.3.1 Kunngjøring om oppstart av planarbeid.
28.06.17 ble det varslet oppstart av planarbeid for Firingen.
Det kom inn til sammen 11 uttalelser til saken ved kunngjøring om planoppstart. Disse er
referert og kommentert under.

33

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vestfold Fylkeskommune
Fylkesmannen i Vestfold
Statens Vegvesen
Bane Nor
Skagerak Nett
Miljørettet helsevern
VESAR
Thor Fernes Christensen
Marit Linnerud
Mari Lauritsen
Fam. Ormestad/Gjennestad
•

29.08.17
28.08.17
01.09.17
27.07.17
31.08.17 og 23.08.17, 23.11.17
01.09.17
06.07.17
29.06.17
20.08.17
31.08.17
03.09.17

Vestfold Fylkeskommune(VFK), 29.08.17

Opplyser om VFKs roller og ansvar i arealplanlegging. Planvarselet er vurdert i forhold til
kulturminner samt kultur, idrett og friluftsliv.
Kultur, idrett og friluftsliv
Det er i tilknytning til planområdet flere turstier og lysløype. Muligheten for å kunne gå tur i
sitt eget nærområde er viktig i et folkehelseperspektiv og bidrar til et attraktivt bomiljø.
Fylkeskommunen anmoder om at det ved utarbeidelse av planforslaget legges til rette for
godeforbindelser fra planområdet og til omkringliggende sti og turveinett.
Videre anmoder fylkeskommunen om at stier og gang-forbindelser merkes tydelig på
plankartet og gis et eget underformål (tursti). Opparbeidelse og merking må sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene.
Nyere tids kulturminner
Fylkeskommunen er ikke kjent med at planen berører kulturminner fra nyere tid, dvs fra før
1536, og har ingen merknader i saken.
Automatisk fredete kulturminner
Det er nå kjent seks automatisk fredete kulturminner helt eller delvis innenfor planområdet.
En
bygdeborg (ID 51800) ligger i den nordlige delen av planområdet, hovedsakelig utenfor
planavgrensningen. De fem øvrige kulturminnene ligger i sørdelen og består av to gravfelt
(ID 76817 og ID 12366), en enkeltliggende røys (ID 230348), en lokalitet med to hulveier og
en kullgrop (ID 230353), samt en boplass fra steinalder med en hulvei (ID 230350).
Gravfeltene, hulveiene og kullgropa må tenkes inn i den samme kulturhistoriske
sammenhengen. Steinalderboplassen representerer en annen, mye eldre aktivitet. Dette har
vist seg å være både et mer sammenhengende og et mer komplekst kulturminneområde enn
vi var klar over før undersøkelsen.
Inngrep i automatisk fredete kulturminner tillates bare i de tilfeller bevaring vil medføre så
store
negative konsekvenser at det ikke står i rimelig forhold til kulturminnenes betydning. Vestfold
fylkeskommune gjør en vurdering av disse forholdene. Tillatelse til inngrep gis deretter av
Riksantikvaren og må være grunnet i vesentlige, samfunnsmessige hensyn. I Vestfold har vi
gjennom arbeidet med RPBA jobbet fram en omforent prioritering av hvilke områder som kan
og skal bygges ut for at vi skal få til en bærekraftig arealpolitikk, og innenfor langsiktige
utviklingsgrenser legger vi til rette for utvikling ved å føre en liberal kulturminneforvaltning.
I dette tilfellet er vi kjent med at tiltakshaver ønsker å søke dispensasjon for å fjerne flere av
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kulturminnene i søndre del av planområdet. Kulturarv skal i en slik sammenheng komme
med en
tilråding til Riksantikvaren. Hensynene i RPBA vil tillegges vekt i denne vurderingen.
En forutsetning for å kunne anbefale dispensasjon for enkelte kulturminner, er at de
kulturminnene som skal bevares i landskapet sikres godt vern, integrert gjennom planen. I
dette tilfellet vil vi påpeke at kulturminner Id 51800 (bygdeborg), ID 76817 (gravfelt) og ID 12366
(gravfelt) synes å ligge i utkanten av planen, og må bevares videre. Å utvide plangrensen til å
omfatte disse tre kulturminnene vil gi en mer helhetlig plan, og mulighet til å sikre et bedre vern
for disse viktige kulturminnene.
Vestfold fylkeskommune anbefaler sterkt at plangrensen utvides slik at de tre kulturminnene i sin
helhet inkluderes innenfor grensen. Områdene bør reguleres til LNF-formål, og de automatisk
fredete kulturminnene må vises i planen som hensynssone d). Omkring denne må det settes av
et område med hensynssone c), der det utarbeides bestemmelser som sikrer hensynet til
kulturminnene og deres landskapssammenheng. Kulturarv har innledet samarbeid med
tiltakshaver om utformingen av hensynssoner med tilhørende bestemmelser.

Kommentar:
Planområdet legge opp til store og gode leke- og oppholdsarealer innenfor planområdet i
tråd med kommuneplanens bestemmelser. Ny grønnstruktur knyttes seg opp til
omkringliggende tur- og stinett. Det skal legges til rette for allmenn ferdselsrett i og langs den
nye grøntstrukturen. Det er stilt krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
Uttalelsen til Vestfold Fylkeskommunen har blitt tatt hensyn til. Planområdet har blitt utvidet
og kulturminner innlemmet i planområdet. Se øvrig redegjørelse under kap. 3.10.
•

Fylkesmannen i Vestfold, 28.08.17

Henviser til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel vedørende rekkefølgekrav (1.8.1)
og bestemmelser til byggeområdet. Videre henvises til barn og unges interesser, spesielt
trekkes inn viktighet av å ikke nedbygge arealer i bruk av barn og unge som for eksempel
100- meterskogen eller LNF områder med barnetråkkregistreringer.
Fylkeskommunene legger særlig vekt på at kravene til lekearealer imøtekommes i
planforslaget, og at arealer og anlegg som skal brukes av barn- og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Fylkesmannen henviser til kommuneplanens bestemmelse 1.10 vedørende buffersone
mellom bebyggelse og den dyrka marka i sør. Fylkesmannen krever at det utarbeide en
matjordplan for området jfr. Prinisppet om dette i RPBA punkt 2.1.2.
Kommentar:
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er sikret tiltak som bedrer
trafikksikkerheten for de myke trafikantene i retning mot Tønsberg gjennom regulert gang- og
sykkelvei langs adkomstvei fra planområdet og ut til Skogroveien. Her ledes de myke
trafikantene på eksisterende gang- og-sykkelfelt i retning Tønsberg ned Bjellandveien.
Det er tatt hensyn til landskap, rekreasjon og kulturminnene innenfor planområdet, og disse
er det redegjort særskilt for i planbeskrivelsen. Utviklingen av Firingen vil ikke forhindre en ny
avlastningsvei for Vear gjennom området, og ny adkomstvei er foreslått mot nord.
Det foreligger ikke områder som er i bruk av barn innenfor planområdet i dag. Men
reguleringsplanen legger opp til at det skapes mange nye og gode lekeområder innenfor
planområdet som ligger godt innenfor kvalitets- og arealkravene i kommuneplanens
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bestemmelser. Gode sikre gang- og sykkelforbindelser legges det opp til gjennom hele
området. Støyrapport er utarbeidet og ligger vedlagt.
Det er utarbeidet en matjordplan som ligger vedlagt saken, og innarbeidet buffersone mot
jordet i sør og innenfor de delfelt som grenser mot skogsareal med høy bonitet.
•

Statens Vegvesen, 01.09.17

Det planlegges etablert gang- og sykkelvei fra planområdet til Vear skole og adkomsten
foreslås fra Skogroveien som er en av fire armer i rundkjøringen på fv. 303. Vegvesenet ber
om at fv. 303 Melsomvikveien er en del av den trafikkfaglige rapporten som må ligge vedlagt
planen ved offentlig ettersyn. På strekning mellom rundkjøringen og Vearhallen må det ses
på om det er behov for tiltak for å sikre myke trafikanter med spesielt fokus på kryssing av
veien. Dette er viktig for å koble store boligområder sammen.
Kommentar:
Det henvises til trafikkrapport utarbeidet av Asplan Viak AS datert 11.12.17. Det reguleres
inn gang- og sykkelvei fra planområdet over mot Vear skole. På den måten kommer
skolebarn og andre myke trafikanter seg trygt fra planområdet og over til skolen, barnehagen
og andre målpunkt sentralt på Vear. Langs adkomstvei inntil området reguleres gang- og
sykkelvei for en trygg videreforbindelse ned Bjellandveien og videre mot Tønsberg sentrum.
Busslusen opprettholdes.
I forbindelse med et medvirkningsmøte med Vear skole, Vear IF og FAU ble det opplyst at
Melsomvikveien fv. 303 har fått nedsatt hastighet til 40 km/t og det er opprettet nye
opphøyde fotgjengerfelt som krysser veien. Planforslaget legger ikke opp til øvrige tiltak
langs fv. 303.
•

Bane Nor, 27.07.17

Viser til at Intercity-strekningen Tønsberg-Larvik er i en tidlig planfase hvor det vurderes ulike
korridorer mellom Tønsberg og Larvik. Endelig korridorvalg og stasjonsplasseringer vil skje
gjennom vedtak av kommunedelplaner. Utkast til planprogram for strekningen Tønsberg Larvik har vært til offentlig ettersyn våren 2017. Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av
planprogrammet for strekningen Tønsberg - Stokke.
Utbygging som angitt i oppstartsvarselet kan komme i konflikt med utbygging av
Vestfoldbanen slik det er beskrevet i konseptvalgutredning for Intercity og etterfølgende
utkast til planprogram. Basert på dette konstaterer Bane NOR at det er knyttet nasjonal
jernbaneinteresse til planområde Firingen.
Deler av planområdet berøres av utredningskorridor Vear med en tunnel eller kulvert
gjennom området. På Intercity-strekningen gjennom planområde Firingen vurderes det ulike
alternativer for bygging av fjelltunnel eller kulvert. Dersom den nye banen må bygges fra
overflaten, med åpen byggegrop, vil det begrense mulighetene for andre tiltak på overflaten i
planområdet Firingen. Det er foreløpig uavklart om det mulig å bygge fjelltunnel under
planområdet på Firingen, men det pågår undersøkelser av fjelloverdekningen. Begge
byggemetoder vil imidlertid innebære miljøulemper for bebyggelse i nærheten, i form av
rystelser, støy og anleggstrafikk. Det er likevel sannsynlig at deler av banen må bygges i
åpen byggegrop. Flere av disse forholdene vil trolig bli avklart i senere faser av
planprosessene i området.
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Gjennom den videre planleggingen av Intercity Tønsberg-Skien vil Bane NOR etterhvert få
mer kunnskap til å kunne ta stilling til mulige konflikter med Intercity-prosjektet i planområde
Firingen.
Videre viser Bane Nor til krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for
nasjonale interesser i arealplanlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-godplanlegging/.
Kommentar:
Utbygger har vært i dialog med Bane Nor i løpet av denne planprosessen, og bane Nor er
kjent med at reguleringsplan for Firingen igangsettes. Da det foreløpig ikke foreligger en
beslutning på hvilken trasé som skal velges, forutsettes det at Bane Nor uttalelser seg til
planforslaget ved offentlig ettersyn og på den måten fremmer sitt syn og sine interesser når
vi kommer så langt i planprosessen.
•

Skagerak Nett, brev 31.08.17

Ber om at alle nettselskapets foreleggingspliktige anlegg (11/22 kV høyspentkabler,
høyspennings luftlinje og nettstasjon). Opplyser at dersom planforslaget medfører at
elanlegg må flyttes ønskes det at tas kontakt.
Ut fra hva som ønskes av nye virksomheter innenfor planområdet, vil vi vurdere forventet
strømforbruk til området, og så langt som mulig avklare behovet for nye elanlegg. Dersom
nye elanlegg kan planlegges på dette stadiet skal de foreleggingspliktige innlemmes i
planene. Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren
varme, ønsker vi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk
overføring.
Ellers viser Skagerak nett til hvilke krav og kostander som hviler på tiltakshaver om noen av
Skageraks netts sine anlegg må flyttes ol.
•

E-post fra Skagerak nett 23.08.17

Skagerak Nett AS sine retningslinjer for kabling og anleggsvirksomhet innenfor klausulert
trasébredder og for 132kV kraftledningen Akersmyra – Firingen.
Skagerak Nett AS eier og driver en 132 kV kraftledning som går fra Akersmyra
koblingsstasjon til Firingen transformatorstasjon. For denne kraftledningen har vi en
klausulert trasébredde på 28m, målt 14m vinkelrett og vannrett ut fra senterlinjen til begge
sider. Innenfor klausulert trasébredde har Skagerak Nett AS tilgang til skogrydding og
vedlikehold av kraftledningen. All anleggsvirksomhet innenfor klausulert trasébredde skal
meldes til Skagerak Nett AS og godkjennes før igangsetting. Skagerak Nett AS har i dag
anleggskonsesjon på den nåværende kraftledningen frem til 2034 og har ingen planer om
ombygging av kraftledningen til jordkabel.
Krav angående elektriske og magnetiske felt i forbindelse med helse:
Av gjeldende retningslinjer vedrørende elektromagnetiske felt (EMF). Omtales i Stortings prp.
nr. 66 (2005-06), framgår at netteier må bidra aktivt med faktaopplysninger om forventet
magnetfelt i bygg nær nettanlegg og ved nyanlegg eller ombygginger.
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I tillegg til å utrede konsekvenser av nye nettanlegg, presiseres at netteier skal kunne svare
på spørsmål om feltnivå nær selskapets eksisterende nettanlegg. Dette gjelder særlig for
areal der barn oppholder seg langvarig, som boliger, skoler og barnehager.
•

E-post fra Skagerak nett 23.11.17

Skagerak Nett AS opplyser at de ønsker ikke å utvide dagens klausulerte trasébredde på
28m til 44m som ble beskrevet i en e-mail den 13.09.2017. Årsaken til det er at Skagerak
Nett AS ønsker å bygge en dobbel kraftledning på samme masterekke, i dagen klausulert
trasébredde på 28m, når det blir aktuelt. Den klausulerte trasébredden på 28m blir
fareområde for kraftledningen i reguleringsplanen.
I en avstand på 45 m fra senter høyspentledning får vi den anbefalte elektromagnetiske
feltstyrke på 0,4 µT(microtesla) mot nyt boligfelt. Beregnet fra bakkenivå og med strømmens
maksimale fremtidig årsmiddel på 575 A.
Kommentar:
Planforslaget hensyntar eksisterende høyspentledning som grenser til planområdet i nord, og
som krysser hovedvei inn i planområdet. Arealer er regulert til faresone for høyspent. Det er
inntatt et eget bestemmelsesområde (# 4) for areal som ligger innenfor elektromagnetisk felt
på over 0,4 microtesla.
Det er utarbeidet en energirapport i forbindelse med planarbeidet. Beregnet energibehov ved
fullt utbygd boligområde er på 2 000 000 kWh. I rapporten er det vist til beregninger fra ulike
energikilder, og det henvises til rapporten for ytterligere detaljer.
•

Miljørettet helsevern, 01.09.17

Peker på at det må utredes hva slags innvirkning tiltaket har på nærmiljøets mulighet for
rekreasjon og fysisk aktivitet. I webinnsyn-kartet «barns lekearealer» er det registrert
områder for helårsbruk og vinterbruk innenfor planområdet. Det går også stier gjennom
planområdet. Eksisterende idrettsanlegg og friarealer må bevares.
Vi viser til utfyllende kommentarer til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen, 5d; «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til
fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig
erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal
som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at
de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir
oppfylt.»
Miljøretta helsevern viser til ulykkesrisiko/trafikksikkerhet i forbindelse med anleggsområdet
under utbygging. Og ber om at dette vurderes og anbefaler at det lages retningslinjer for
hvordan anleggsområdet kan sikres forsvarlig.
Ved planlegging av nye boliger og lekearealer for barn bør styrken på magnetfeltet ikke
overstige anbefalt utredningsnivå på 0,4 mikrotesla.
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Det må settes av tilstrekkelig areal til barns lek. Lekeplassutstyr må være i tråd med forskrift
om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det må også avklares hvem som har ansvar for ettersyn
og vedlikehold av lekeplassen etter etablering.
Innendørs og utendørs støynivå (også lekeområder) må tilfredsstille Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 og NS 8175 Lydforhold i bygninger. Vi
ber om at dette blir tatt hensyn til i den videre planlegging og innarbeides i
reguleringsbestemmelsene.
Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av støy fra
bygge- og anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den videre planlegging
og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Videre må det etableres gode rutiner for å
varsle naboer som er utsatt for støy.
Vi anbefaler at eventuell pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har
dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Vi viser til Statens stråleverns
anbefalinger: Radon fra tilkjørte masser under bygg– anbefalt grenseverdi. Alle boliger bør
kontrollmåles etter at de er tatt i bruk.
Naboer som grenser til området og andre med aktuelle synspunkter bør inviteres til
medvirkningsprosesser. Skole, barnehage og idrettslag er særlig aktuelle i denne
reguleringsplanen.
Kommentar:
Lekeareal som miljørettet helsevern viser til ligger utenfor planområdet og under
høyspentledning, og innenfor 45 meters grensen for elektromagnetisk feltstyrke på 0,4 µT.
Høyspentlinjen som berører planområdet er regulert til fareområdet og det inntatt
restriksjoner på areal som ligger innenfor område med microtesla over 0,4. Barn og unges
lekearealer er i tråd med kommuneplanens arealdels bestemmelser.
Krav til å lage retningslinjer for å sikre anleggsområdet under utbygging, vil bli vurdert senere
i forbindelse med rammesøknad.
Det er inntatt støybestemmelser som ivaretar krav til støy.
Det er allerede gjennomført et åpent informasjonsmøte i forbindelse med kunngjøring om
planoppstart. I tillegg til møte med Vear skole, Vear IF, FAU og velforeninger i området.
Planforslaget legger godt til rette for god folkehelse med lett tilgang til skogsområdet og
turløypene i Fløyåsen, samt gode forbindelser mot skole- og idrettsbanene på Vear og
Hogsnes.
• VESAR, 06.07.17
Har ingen innvendinger til detaljreguleringen så fremt renovasjonsforskriften § 9 plassering
av oppsamlingsenheter og krav til veistandard blir fulgt
Kommentar:
Renovasjonsforskriften vil bli fulgt og det er lagt opp til kommunal vegstandard for alle veier i
planområdet.
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•

Thor Ferner Christensen, 29.6.2017

1.Med erfaring fra utbygginger som fant sted i naturområder men søkte å
bevare dem i umiddelbar nærhet av bebyggelsen, jf. f, eks. Romsås og
Ellingsrud i Oslo, bemerkes at økt menneskelig aktivitet belaster og sliter ned
disse langt utover de arealer som ligger innenfor planområdet.
Byggeområdets arealform med lommer inn i naturområdene og kort avstand
til kulturstier mm, tilsier at fare for forringelse av disse er reell.
2. Man har her en mulighet til å etablere en grønn korridor med gang- og
sykkelvei fra Vear skole til Skogroveien som et bedre og sikrere alternativ til
eksisterende trasé langs Melsomvikveien. Denne har mange veikrysninger og
en uoversiktlig og farlig tunnelundergang ved Vear skole/ barnehagen der
syklister kommer i stor fart. Ny trase for gang-/ sykkelvei blir "bilfri",
dessuten forbindes den naturlig med eksisterende trase langs Bjellandveien
til travbanen. Den bør gis en trygg standard med nivåadskilt gangdel og
sykkeldel.
3. Den allerede skadelige luftforurensningen på Vear vinterstid som følge av
vedfyring fra et utstrakt og tettbygd villastrøk, må ikke forverres ved at det
tillates installert røykpiper i boligene. Slik luftforurensning vil kunne treffe
både Vear skole/ idrettspark og Hogsnes skole.

Kommentar:
Planforslaget legger opp til at bruken av eksisterende stier og turmuligheter opprettholdes og
økes. Det legges til rette for at flere kan benytte seg av tilgrensende friluftsområder gjennom
å regulere inn egen gang- og sykkelvei fra planområdet over mot Vear skole og i nord mot
gamle Hogsnes skole. I tillegg sikres de myke trafikanter frittliggende gang- og sykkelvei fra
krysset med Skogroveien og inn til planområdet. Det er utarbeidet en egen energiplan for
Firingen hvor det er vist til ulike alternative måter å løse energibehovet innenfor planområdet.
•

Marit Linnerud, 20.08.17

Etterspør å bli kontaktet av utbygger. Opplyser at hun er den rettmessige eier av
adkomstveien inn i området og ønsker å bli kontaktet.
Kommentar:
Forslagsstiller, Block Watne, har tatt kontakt med Linnerud vedrørende eierforhold til
Steinbruddveien.
•

Mari Lauritsen, 31.08.17

Ber om å bli skjermet for biltrafikkstøy fra ny adkomstvei. Ber om at det settes opp
støymur/levegg eller eventuelt andre tiltak for å skjerme /skåne naboer.
Kommentar:
Det er utarbeidet støyanalyse for biltrafikken. Steinbruddveien 17 blir ikke berørt av
biltrafikkstøy fra nytt boligområdet.
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•

Fam. Ormestad/Gjennestad, 03.09.17

Viser til at Hogsnesbakken og rv. 303 gjennom Vear sentrum allerede er overbelastet
pr i dag, og at en slik utbygging med ca. 250 boenheter vil forverre trafikksituasjonen
ytterligere. Utbyggingen bør derfor avventes inntil veipakke Tønsberg løser problemene med
Hogsnesbakken, og omlegging av rv. 303 utenom Vear sentrum.
En mulighet for å bøte på dette er å åpne for utkjøring fra Firingen-feltet i nord og syd.
Da vil trafikken som skal inn til Tønsberg kunne bruke Bjellandveien (forbi det tiltenkte
Eldresenteret), og trafikk sydover komme ut ved Bruaåsen (litt syd for avkjøringen til
Golfbanen). På denne måten vil både Hogsnesbakken og Vear sentrum bli spart for økt
trafikk. Det forutsetter at buss-slusen mellom Hogsnes og Vear opprettholdes inntil en
moderne trafikkløsning for området er klart.
Kommentar:
Se kommentar gitt Statens vegvesen.
Ny adkomstvei er anlagt i nord mot Skogroveien.
4.3.2 Kunngjøring om utvidelse av planområdet
Ved varsel om utvidelse av planområdet kom det inn 5 uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FAU Vear skole
Bane Nor
NVE
Fylkesmannen i Vestfold
Statens vegvesen
Vestfold Fylkeskommune
Vear Idrettsforening

06.10.17
16.11.17
07.11.17
22.11.17
23.11.17
04.12.17
04.12.17

• FAU Vear skole, 06.10.17
Viser til mail mottatt 12.10.2017 vedr. ønske om uttalelse fra skolen eller FAU om hvor
gangvei burde gå. Vear FAU var samlet til FAU møte den 19.10.17 og ble enige om følgende
tilbakemelding:
Alt.1: Dette alternativet vil føre til trafikk gjennom skolegården; via «sumpen» og langs hele
grusbanen og fotballbanen. En gangvei vil båndlegge fri bruk og være til hinder for en ønsket
løpebane. Alternativet vil derfor ikke være aktuelt.
Alt.2: Gangveien vil komme ut midt i skolegården, og man vil få uønsket trafikk som
sykkeltrafikk og hundelufting gjennom skolegården på dagtid. Dette alternativet vil heller ikke
være aktuelt.
Alt.3: Alternativet ligger litt langt nord, og av erfaring vil barn velge korteste vei. Utkjøring fra
parkeringskjelleren til Steinbruddveien 15 (leilighetsbygget bak Kiwi) er uoversiktlig og
trafikkfarlig.
Det bør i tilfelle etableres gang- og sykkelvei parallelt med Steinbruddveien.
Vear FAU vil foreslå et 4. forslag, som går fra bunn av bakken ved Steinbruddveien 6A og
opp til snuhammer ved Steinbruddveien 29. Dette alternativet vil ødelegge minst mulig
matjord, avstanden er ikke for lang, og man unngår uønsket trafikk gjennom skolegården.
Kommentar:
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Planforslaget har imøtekommet innspillet til FAU ved Vear skole Vear. Ny gang- og sykkelvei
er i hovedsak anlagt slik som foreslått i alternativ 4.
• Bane Nor, 16.11.17
Bane NOR har ingen merknader til endringen.
Kommentar:
Tas til orientering
• NVE, 07.11.17
Gir generelle råd til planarbeidet.
Kommentar:
Tas til orientering
•

Fylkesmannen i Vestfold, 22.11.17

Fylkesmannen viser til sin tidligere uttalelse 28.08.17, og forutsetter at denne legges til grunn
i videre planarbeid. Planområdets avgrensning i vest – og sørover sammenfaller nå med
område D10 i første høring av kommuneplan for Tønsberg.
Vear barne- og ungdomsskole med adkomstmuligheter er nå tatt inn i planområdet, og
Fylkesmannen anser dette som et godt grep som gir oversikt og sammenheng i området. Det
henvises til tidligere innspill om at det må legges stor vekt på barn og unges interesser i
planprosessen. Barn har en rett til å uttale seg i saker som angår dem, og kommunen har et
særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging,
herunder barn og unge jfr. Plan- og bygningslovens § 5-1. Fylkesmannen forutsetter at barn
og unge involveres aktivt i planprosessen, og ber om at det i plandokumentene synliggjør
hvordan dette er gjort.
Fylkesmannen ber kommunen om å stille krav om naturkartlegging, slik at verdifull natur
tidlig blir lokalisert. Ved å kartlegge tidlig kan verdifull natur hensynstas og innlemmes i
planleggingen, og bli en del av for eksempel grønnstruktur, friområder og lekearealer.
Fylkesmannen minner om at dersom det sent i planprosessen skulle vise seg at det er
verdifull natur i planområdet som ikke tidligere har vært kjent, slår aktsomhetsplikten, jf.
Naturmangfoldloven § 6, uansett inn. Har området tidligere vært kartlagt skal dette fremgå av
planbeskrivelsen
Kommentar:
Medvirkning av barn og unge vil bli ivaretatt i den videre planprosess. Hittil er det avholdet
flere informasjons- og medvirkningsmøter med representanter fra Vear skole, FAU og lokalt
idrettslag. I tillegg til dialog med velforeninger i området.
Utvidelsen av planområde medfører ikke nedbygging eller vesentlig bruksendring av
arealene. Gang- og sykkelvei som ledes over dyrka mark mot Vear skole har i dag ingen
registrerte verdifulle naturtyper eller biologisk mangfold som krever spesielt vern jf.
kommunens temakart for biologisk mangfold(webinnsyn). Gang og sykkelveien ledes videre
over arealer som tidligere er regulert i bebyggelsesplan for B4, Vear sentrum vedtatt
19.10.99. I henhold til denne planen er ikke det avdekket biologisk mangfold eller sjeldne
naturtyper. Det gjøres derfor ingen ytterligere vurderinger eller utredninger for de utvidede
arealene.

•

Statens vegvesen,

42

Vegvesenet har ingen øvrige merknader utover tidligere uttalelse i brev av 02.09.17.
Kommentar:
Tas til orientering.
•

VFK 04.12.17

Automatisk fredete kulturminner (fra før 1536)
Det tidligere varslede planområdet har vært gjenstand for arkeologisk registrering
feltsesongen 2017, og det har blitt gjort funn av flere automatisk fredete kulturminner i form
av boplass fra steinalderen, kullgroper og hulveier, samt ei gravrøys. Det var i tillegg kjent
kulturminner i tilknytning til planområdet før våre undersøkelser ble igangsatt, i form av to
gravfelt og en bygdeborg. Disse kulturminnene var alle skåret av den opprinnelige
plangrensen, og vi har derfor i dialog med tiltakshaver anbefalt at man utvider planområdet
med noe areal for å kunne fullstendig innlemme kulturminnene, og gi dem et helhetlig vern
gjennom reguleringsplanen. Vi vil berømme tiltakshaver for å ha imøtekommet
oppfordringen.
Ved utvidelse av planområdet vil kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikten måtte
oppfylles også for utvidelsen, uavhengig av hvilke formål det reguleres for, og det kan ikke
fattes planvedtak for områder der undersøkelsesplikten ikke er ivaretatt. Det foreliggende
varselet viser en utvidelse som er vesentlig mer omfattende enn hva som behøves for å sikre
kulturminnene i området. Et foreløpig overslag over det nødvendige arbeidet for å undersøke
de 300 dekarene som planområdet utvides med, ligger på om lag 28 dagsverk i felt i tillegg til
for- og etterarbeid. Kulturarv har ikke kapasitet til å gjennomføre et slikt arbeid i inneværende
feltsesong.
Vi ble imidlertid i møte med Spir arkitekter gjort kjent med at det i praksis ikke er planer om å
regulere hele det nå varslede planområdet, men at den endelige plangrensen heller vil
tilpasses de helt konkrete behovene i planen. Vi har mottatt mulighetsstudie med forslag til
ny planavgrensning 24.11.2017, og forholder oss til denne. Vi vil gjennomføre den
resterende arkeologiske registreringen i 2017.
Nyere tids kulturminner (fra etter 1536)
Vi er ikke kjent med at tiltaket berører kulturminner som er fra nyere tid, dvs fra etter 1536.
Kommentar:
Tas til orientering
•

Vear Idrettsforening, 04.12.17

Idrettsforeningen er positive til etablering av nytt boligområde på Firingen, som vil kunne
medføre økt rekruttering for Vear IF.
Det bes om at lysløypa som eies av Vear IF, og som ligger nærområdet, knyttes til det nye
boligområdet på en naturlig måte. Eksisterende fotballanlegg har sprengt kapasitet, og Vear
skole har et stort behov for fotballbaner/idrettsanlegg i tilknytning til skolen. Nåværende
fotballbane ved skolen (eies av Tønsberg kommune) bør oppgraderes og utvides før
utbyggingen starter innenfor planområdet.
Idrettsforeningen peker på at trafikkforholdene kan bli en utfordring og ber om at dette
vurderes nøye. Gang- og sykkelvei bør anlegges fra Firingen til skolen og idrettsanlegget på
Vear. Vear IF har i samarbeid med skolen sett på hvor det er hensiktsmessig å anlegge
sykkel- og gangvei. Vear Idrettsforening støtter Vear skole sine forslag til alternativer.
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Kommentar:
Planforslaget har imøtekommet innspillet til FAU ved Vear skole Vear. Ny gang- og sykkelvei
er i hovedsak anlagt slik som foreslått i alternativ 4. Planlagt boligfelt knytter seg til
eksisterende turer og stier utenfor planområdet. Oppgradering av skolens fotballbane faller
utenfor planområdet, og det knyttes ikke rekkefølgekrav til en slik oppgradering. Arealer til
barn og unge er sikret innenfor planområdet og i tråd med kommuneplanens utfyllende
bestemmelser. Det skal opparbeides et nærmiljøanlegg innenfor planområdet som
forutsettes overtatt av Tønsberg kommune og som kan brukes av alle både beboere innenfor
planområdet og andre beboere på Vear/Bjelland og Hogsnes.

5

VURDERINGER

5.1

Landskap, friluftsliv og grønnstruktur

I henhold til kommuneplanens bestemmelse 1.17 skal verdifull natur- landskap- og
grønnstruktur bevares mest mulig sammenhengende. Åsprofiler, bekkeløp,
landskapssilhuetter og horisontlinjer skal søkes bevart. Myrområder skal bevares, dette
gjelder for Akersmyra, Storemyr, Sandemyra og Bekketjønnmyra.
Planforslaget forholder seg til de overordnede landskapstrekk ved at koller og åser bevares.
Ny bebyggelse oppføres i tett-lav bebyggelsesstruktur og vil ikke medføre endring i
silhuettvirkning (se vedlagt dokumentasjon på fjernvirkning i mulighetsstudie). Bekkeløp
benyttes aktivt i planforslaget og danner et nytt sammenhengende grøntdrag gjennom
bebyggelsen og ut mot tilliggende naturområder.
Overvannshåndtering skjer åpent og lokalt og vurdert i vedlagt overvannsrapport. Overvann
fra boligområdet vil ha naturlig utløp via Firingsmyra, Vearmyra, Robergmyra og til
Melsombekken.
Planforslaget knytter seg opp til tilliggende stier, kulturstier, lysløyper gjennom å lede
grønnstrukturen i området ut mot tilgrensende friluftsområder. I reguleringsbestemmelsene
sikres tilgang for allmennheten til å ferdes i den nyetablerte grønnstrukturen. Nye
forbindelseslinjer, så som gang- og sykkelveier inn og gjennom området øker også
tilgjengeligheten for turgjengere utenfor planområdet.

5.2

Landbruk og matjordplan

Når en plan berører LNF - område skal den belyses gjennom en landbruksfaglig vurdering jfr.
Forvaltningslovens § 17. Kommunen skal påse at landbruksinteresser blir ivaretatt i samsvar
med lovverket jfr. Jordlovens § 3.
Det er gjort en vurdering av buffersone mot landbruksarealene og forslagsstiller har fått
utarbeidet en matjordplan.
Planforslaget har lagt inn 10 meter buffer mot jordet i sør. Samt buffer mellom B1, B7 og
tilgrensende skogs- og friluftsområde i vest.
Øvrige deler av planområdet som grenser inntil LNF arealer, ligger med store
høydeforskjeller, har lav skogsbonitet, mellomliggende veier og regulert til hensynssoner for
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kulturminner. I disse områdene vurderes det som lite interessekonflikt mellom skogsdrift og
boligbebyggelse.
Tap av matjord.
Det følger av kommuneplanens bestemmelse § 2.1.7 at ved omdisponering av areal over 10
daa kreves det tap av matjord kompenseres med nydyrking. Nydyrkingen må være av
tilsvarende areal avlingspotensiale, og skal være godkjent og oppdyrket før
igangsettingstillatelse gis.
Asplan Viak AS har utarbeidet en matjordplan for Firingen (25.04.18). I rapporten
fremkommer det at ca. 13 daa er registret som dyrket mark som blir berørt av tiltaket. Det
interne behovet for matjord innenfor tiltaksområdet til lekeområder og næranlegg er anslått til
13,5 daa med grønt areal. I tillegg er det behov for matjord til plenopparbeidelse og generell
beplantning.
Det er i planen beregnet ca. halvparten av fremtidige grøntareal har behov for tilførsel av
ekstra matjordlag og av tilgjengelig matjord vil halvparten bli utnyttet internt i prosjektet.
Overskuddet på 1625 m3 matjord vil bli utnyttet til utvidelse av dyrket mark på nærmeste
nabojorde, eid av samme grunneier. Produksjonsareal til dette jordet økes med 20 % (8 daa)
og det vil med tiltaket bli tilrettelagt for mer rasjonell driv ved at ujevne jordekanter rettes opp.
Matjorden er karakterisert og funnet til å være av god kvalitet, men med noe lavt moldinnhold
og næringsinnhold. Det er ikke påvist floghavre eller plantesykdommer i jorden.
Det er inntatt i reguleringsbestemmelsene at matjorden innenfor planområdet skal håndteres
i henhold til matjordplan utarbeidet av Asplan Viak AS datert 25.04.18.

5.3

Biologisk mangfold

Vurderinger av biologisk mangfold innenfor planområdet er utført av Norconsult AS
(30.06.17).
Det er ingen registrerte verdifulle naturtyper i influensområdet for tiltaket (www.naturbase.no)
og heller ingen registrerte truede arter (www.artsdatabanken.no).
Med unntak av et lite område med rik edelløvskog sør i tiltaksområdet vurderes planområdet
som helhet å inneha liten verdi for biologisk mangfold. Det mest verdifulle området vurderes
å være den lille edelløvskogen i sørvest. På grunn av svært begrenset størrelse og dårlig
utviklet feltsjikt vurderes den som lokalt viktig (C). Området med rik edelløvskog på
høydedraget sentralt i området vurderes også som lokalt viktig, med verdi C. Med tiden vil
det kunne utvikle seg til en betydelig mer verdifull lokalitet, dersom den får stå upåvirket.
Den lille vannforekomsten med larver av buttsnutefrosk befinner seg nord for tiltaksområdet
og faller utenfor planområdet. Selv om vannforekomstene i området er svært små anbefales
det at de holdes åpne ved en realisering av tiltaket. Utgraving av noen kulper/dammer ville
også vært positivt som overvintringsplasser for amfibier og for å skape litt heterogenitet i
landskapet.
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Flyfoto som viser kommuneplanens avgrensning av utbyggingsområde på Firingen, med avmerkede funn av rik
edelløvskog. Kilde Norconsult.

Planforslaget er utvidet til å innlemme bygdeborgen som ligger på høydedraget/kollen i
nordvest som også innehar den største andel edelløvskog innenfor planområdet. Denne vil
opprettholdes som i dag, da området er avsatt til friluftsformål og båndlagt til etter lov om
kulturminner.
Det mindre området med edelløvskog ligger i området hvor adkomstvei til delfelt B8 og
Steinbruddveien 6B er planlagt og vil således vanskelig kunne bevares.
Buttsnutefrosk lokalitet i nord ligger utenfor planområdet og blir ikke berørt.

5.4

Kulturminner

Sommeren 2017 ble det gjennomført arkeologisk registrering innenfor planområdet.
Rapporten ligger vedlagt. Det har vært tett dialog mellom Vestfold fylkeskommunens
kulturarvavdeling og forslagsstiller. Løsninger som foreslås for kulturminnene er diskutert
med kulturarv avdelingen. Forslag til bestemmelser for båndleggingssonen, hensynssonen
og bestemmelsesområde for kulturminne som foreslås opphevet er forelagt
kulturarvavdelingen i løpet av planprosessen.
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5.5

Barn- og unge

Jfr. Kommuneplanens kap. 1.9 skal konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø beskrives
og vurderes særskilt jfr. RPR for barn og planlegging. Lokalisering av lekeplass skal
begrunnes i planbeskrivelsen.
I bestemmelsene heter det: «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til
fellesarealer eller grønnstruktur som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig
erstatning. Erstatningen skal også ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som
barn brukes som lekeareal, eller ved omdisponering av areal egnet for lek».
Kommunens temakart «Barns lekeområde» som er tilgjengelig på kommunens web-kart
vises barns bruk av området. Der fremkommer det at kollen nord øst for planområdet er i
bruk vinterstid og et større areal på brukes helårlig. Ingen del av selve planområdet er
regulert til friområder eller lignende.
Innenfor planområdet legges det til rette for nærmiljøanlegg, gang- og sykkelvei til Vear skole
og gang- og sykkelvei fra planområdet som kobler seg på eksisterende gangvei mot Bjelland
og Hogsnes. I tillegg etableres og reguleres lekeplasser og nærmiljøanlegg i tråd med
kommuneplanens bestemmelser om leke- og uteoppholdsarealer.
Sosial infrastruktur
Barn innenfor planområdet har kort vei til Vear barneskole. Og med innregulert gang- og
sykkelvei mot øst, sikres en trygg skolevei for barn innenfor planområdet.
Det er foreløpig ikke avklart hvor ny ungdomsskole skal anlegges. I gjeldende
skolebehovsplan skal det lokaliseres en ny ungdomsskole i Tønsberg vest. Endelig
lokalisering er ikke avklart. Frem til i dag har det vært ungdomstrinn på Vear skole. Fra
høsten 2018 skal ungdomsskoleelever som bor på Vear/Hogsnes busses til Byskogen
ungdomsskole.
De nærmeste barnehagene er Sigridløkka barnehage, som ligger rett ved siden av Vear
skole. Og Hogsnes barnehage ligger ca. 500 meter rett nord for planområdet. I tillegg er
Ekely barnehage i gangavstand fra planområdet.
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5.6

Kommunalteknikk

5.6.1 Vann- og avløp
Asplan Viak har utarbeidet en kommunal teknisk rapport for vann- og avløp (08.12.17)
Vannforsyning:
Det legges opp til tosidig vannforsyning inn til Firingen(ringledning). Tilknytningspunkter for
vann fremgår av rapporten (Skogroveien og ved gamle Hogsnes skole). Brannvann er
dimensjonerende for vannforsyningen. Brannvann inn til 50 l/s vil kunne forsynes med
skissert løsning.
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Dagens kommunale vannledningsnett har god kapasitet til å kunne utvide forsyningen med
skissert antall boliger i Firingen. Utbyggingen medfører ikke behov for oppdimensjoneringer
bakover i vannledningsnettet og trykkøkningsstasjonen på Hogsnes har pumper med
tilstrekkelig kapasitet.

Spillvann:
Spillvannsnettet på Hogsnes og Bjelland er bygget fra 1982 og senere. Dvs. at det er bygget
ut etter separatsystemet (spillvann og overvann hver for seg).
Alt spillvann fra Hogsnes/Bjelland graviteres i dag nordover via Bjellandveien og videre til
Jarlsberg pumpestasjon. Denne eies av Tønsberg renseanlegg og pumper mot
Renseanlegget på Vallø. I følge Tønsberg renseanlegg er det pr i dag god kapasitet i
Jarlsberg pumpestasjon og de har bekreftet at spillvann fra Firingen kan tas imot på
Jarlsberg pumpestasjon.
Spillvann fra Firingen føres til Jarlsberg pumpestasjon. Tilkobling skjer ved Skogroveien og
videre ned Bjellandveien. Det er behov for en pumpe internt i området, da spillvann internt i
boligområdet må pumpes over et høybrekk for å komme over mot Hogsnes i nord.
Det er inntatt i bestemmelsene at før det gis rammetillatelse innenfor planområdet skal det
utarbeides en kommunalteknisk plan VA - anlegg som skal godkjennes av Tønsberg
kommune.
5.6.2 Overvann
Asplan Viak AS har utarbeidet en overvannsplan for Firingen (14.12.17 med revisjon mai
2018).
Overvann fra boligområdet vil ha naturlig utløp via Firingsmyra, Vearmyra, Robergmyra og til
Melsombekken. Utbygging av boligfeltet vil medføre større andel av tette flater til tak og
vegarealer. Utbygger må påregne lokal disponering av overvann i grøfter/infiltrasjon/ regnbed
med videre for å redusere maks. avrenningen mot Firingsmyra og bekken/kanalen som går i
dalbunnen øst for Vear. Generelt er imidlertid myrområder en gunstig mottaker av overvann
siden myren har gode egenskaper til å magasinere, fordrøye og filtrere vann.
Overvannshåndteringen innenfor Firingen er forutsatt løst etter 3 – trinn strategien. De to
eksisterende bekkedragene som delvis har vært lagt i rør, foreslås åpnet og lagt som del av
en blågrønnstruktur gjennom boligområdet. Overvannet foreslås fordrøyd lokalt på
utearealene ved delvis permeable flater som grus, singel eller gressarmert dekke. Overvann
ledes til blågrønnstrukturen hvor det foreslås etablert regnbed eller arealer som kan
overflømmes ved større nedbørsmengder.
Det er inntatt i bestemmelsene at lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved
detaljutforming og prosjektering innenfor planområdet. Det skal ved søknad om
rammetillatelse redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og
drensvann.
Innenfor areal avsatt til områdelekeplasser og nærmiljøanlegget skal det tilrettelegges for
åpen fordrøyningsløsning. Områdelekeplassene og nærmiljøanlegget tillates tilrettelagt for
regnbed og overflømming av vann, slik at de fungerer som fordrøyningsmagasin ved store
nedbørsmengder.
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5.7

Trafikk

I henhold til kommuneplanens bestemmelser kap. 1.8.1, skal nødvendige tiltak som bedrer
trafikksikkerheten for myke trafikanter i retning Tønsberg være gjennomført, før utbygging
kan skje på Firingen. Utvikling av området skal ikke forhindre en evt. ny avlastningsvei for
Vear gjennom området. Adkomstvei til området skal avklares gjennom reguleringsplan og
kan skje mot avlastningsvei eller direkte mot nord (Hogsnes / Bjelland)
Asplan Viak AS har utarbeidet en trafikkanalyse for Firingen (11.12.17).
Hovedadkomst er foreslått anlagt fra Skogroveien i nord. Det anslås at 200 fremtidige
boenheter på Firingen genererer 900 kjøretøyturer pr døgn. Nærheten til Tønsberg gjør at
det anslås at en andel på 2/3 av trafikken til/fra Firingen er nordover rettet og 1/3 sørover
rettet fra eksisterende rundkjøring på Vear. Det vil si at det anslås en vekst i trafikken i fv.
303 på 600 kjøretøyturer pr døgn nordover i Hogsnesbakken og 300 kjøretøyturer sørover i
Melsomvikveien.
Trafikkveksten blir størst i rundkjøringens vestre arm, Skogroveien, med 900 flere
kjøretøyturer pr døgn. Rundkjøringer fungerer best når trafikkmengdene i alle armer er godt
fordelt. Slikt sett er det positivt at det er den vegarmen som i dag har minst trafikk som får
den største trafikkveksten.
Ny fastlandsforbindelse er ikke endelig avklart, men det skal utredes to alternativer i
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. Alternativ 11500,
hengebro over Vestfjorden, berører Firingen.
«Alternativ 11500 går i fjelltunnel fra Kolberg til Munkerekkeveien/ Ramdalveien, som
passeres i dagen. Her vil det bli kryss i plan. Traséen går videre i tunnel gjennom
Rambergåsen og i høy bru over Vestfjorden mot Smørberg. Vegen går i dagen til et kryss på
Smørbergrønningen med tilknytning til lokalvegnett mot Vear og fv. 303 og fortsetter i tunnel
fram til kryss i dagen med Bjellandveien. Dette betyr at funksjonen til fv. 303 Hogsnesbakken
endres til adkomstveg for boligene langs vegen. Vegen følger så dagens vegtrasé fram til
krysset ved Semslinna.»
Velges denne løsningen betyr det at trafikken fra Firingen og fra fv. 303 sørfra ledes fra
dagens rundkjøring i fv. 3030 videre til ny rundkjøring ved Smørbergrønningen og inn i ny
tunell mot krysset ved Bjellandveien. Det fremkommer ikke om avlastningsvei for Vear
fortsatt er aktuelt.
De myke trafikantene er sikret gjennom regulert gang- og sykkelvei fra planområdet og
koples på eksisterende gang- og sykkelvei ved Skogroveien. Fra Skogroveien er det i dag
etablert gang- og sykkelvei ned langs Bjellandveien til Jarlsberg travbane. Herfra kobles man
videre på gang- og sykkelvei mot Tønsberg by eller mot Sem.
Fra krysset ved Skogroveien er det også gang- og sykkelvei mot Vear sentrum og sørover
langs fv. 303 Melsomvikveien. Det er ikke aktuelt å lede myke trafikanter ned
Hogsnesbakken, da det ikke er bredde nok til å separere forgjengere fra øvrig trafikk.
Det har vært sett på flere alternative traseer for snarvei mot Vear skole og idrettsanleggene. I
dette arbeidet har Vear skole, FAU og Vear IF. vært involvert. I samråd med disse har man
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endt opp med at snarveien påkoples eksisterende vendehammer lengst syd i
Steinbruddveien, nærmere bestemt rett overfor Steinbruddveien 29.
VKTs bussrute 130 mellom Stokke og Tønsberg trafikkerer fv. 303 Melsomvikveien og
Bjellandveien, med halvtimes-avganger i begge retninger. Utbygging av Firingen og andre
områder vil kunne påvirke potensialet for flere bussruter. Firingen ligger tilbaketrukket fra det
overordnete vegnettet med flere hundre meters avstand til bussholdeplasser.
5.7.2 Behov for erverv av areal til vegformål
Opparbeidelse av ny adkomstvei inn i området, samt gang- og sykkelvei mot Vear skole,
medfører behov for erverv av areal fra gbnr. 202/165 og 46/85, og gbnr. 202/4 som eies av
Tønsberg kommune.

5.8

Støy

Jfr. de utfyllende bestemmelsene kap. 1.15.1 skal MDs retningslinjer for støy i
arealplanlegging legges til grunn.
Støy fra veitrafikk er utredet av Asplan Viak (03.12.17) Beregning av støysonekart i høyde 4
meter jfr. T – 1442 viser grense for gul (55) og rød (65) støysone.
Beregningen viser at støy som følge av økt biltrafikk inn- og ut fra Firingen vil øke for fire
boligene som ligger inntil Skogroveien og Steinbruddveien 6A.
Deler av eksisterende bebyggelse vil bli liggende i gul støysone. Det er beregnet differanse i
støynivå mellom eksisterende situasjon og ny situasjon. Beregningen viser at støynivået ikke
øker med mer enn 3 dB, og det er derfor ikke krav til å vurdere fasadetiltak, med ett mulig
unntak. Bygning nærmest Skogroveien på tomt gbnr. 202/110 er i matrikkelen registrert som
garasjehus anneks til bolig. Dersom det er godkjente sove- eller oppholdsrom i dette bygget,
er det krav til å vurdere behovet for støytiltak for å tilfredsstille innendørs støynivå.
I henhold til støysonekart vil uteoppholdsarealene til nevnte boliger bli liggende i hovedsak
utenfor gul støysone, jfr. Støyberegnet L-den 1,5 meter over terreng.
Støy internt i nytt boligområde
Alle nye boliger innenfor planområde ligger utenfor støysonegrensene som fremkommer i
støyrapporten.

5.9

Grunnforhold

Grunnteknikk AS har utarbeidet en geoteknisk vurdering (03.07.17).
Grunnen innenfor planområdet i vest består av stedvis grunne dybder til fast grunn/ant. fjell
og noe bløt til middels fast og lite sensitiv grunn. Øvrige sonderinger, ned mot og over dyrket
mark, i østre del av området, indikerer økende mektighet av bløt leire (stedvis kvikkleire) i
grunnen. Dybden til fast grunn/ant. fjell varierer fra 0,8 til 26 m i borrepunktene over området.
Massene er avsatt under marin grense og kan derfor være sprøbruddmasser/kvikkleire. Det
er gjort en vurdering av om området vil måtte klassifiseres som faresone for kvikkleiere. På
grunn av at terrenghelningen innenfor kartlagte aktsomhetssonen har en helning på ca. 1:15
eller slakere, samt høydeforskjell mindre enn 7-8 m er det vurdert at skissert
aktsomhetssone ikke skal oppklassifiseres til en kvikkleirefaresone.
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Områdestabilitetsforholdende er vurdert som tilfredsstillende. Lokalstabilitet av evt.
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i detaljprosjekteringen og må senere vurderes i detalj
av geoteknisk sakkyndig. Det er gitt reguleringsbestemmelse som sikrer at grave- og
fundamenteringsløsninger følges opp av geoteknisk sakkyndig.

5.8

Risiko- og sårbarhet

Asplan Viak AS har utarbeidet ROS analyse for planforslaget (18.12.17).
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. I planprosessen er
det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet i og ved
planområdet.
Det er pekt på fem hendelser/ risikoer innenfor planområdet i ROS analysen.
Hendelse 3 - Naturrisiko
ROS analysen peker på løsmasseskred som en risiko innenfor planområdet. Men at faren for
dette reduseres ved at det er inntatt reguleringsbestemmelse som sikrer at grave- og
fundamenteringsløsninger følges opp av geoteknisk sakkyndig. Dette reduserer faren for
skred og setningsskader.
Hendelse 7 – Klimaendring
Klimaendringer vil høyst sannsynlig gi økt nedbør og mer intensiv nedbør. ROS analysen
henviser til overvannshåndteringsrapporten, som peker på at det finnes bekkeløp i
planområdet som vil kunne fungere som del av overvannssystemet.

Hendelse 12 - Vei, bru, knutepunkt
Planområdet generer økt trafikk til overordnet veinett, bl.a. i rundkjøring på fv. 303.
Trafikkveksten blir størst i rundkjøringens venstre arm, Skogroveien, med 1125 flere
kjøretøyturer pr døgn. Rundkjøringer fungerer best når trafikkmengdene i alle armer er godt
fordelt. Det er positivt at det er den vegarmen som i dag har minst trafikk som får den største
trafikkveksten.

Hendelse 24 – Planen/tiltaket medfører økt støybelastning
Det er beregnet støy fra ny vei og støyøkningen fra eksisterende veier som følge av
trafikkøkningen fra nytt boligfelt. Det utløses ikke krav til utredning av støytiltak for
eksisterende boliger, med ett mulig unntak. Bygning nærmest Skogroveien på tomt gbnr
202/110 er i matrikkelen registrert som «181»- garasje/uthus/anneks til bolig. Dersom det er
godkjente sove- eller oppholdsrom i dette bygget, er det krav til å vurdere behov for støytiltak
for å tilfredsstille innendørs støynivå.
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Hendelse 33 – Høyspentlinje
Det går en høyspentlinje rett nord for planområdet. Det er ikke planlagt boliger innenfor
anbefalt maksimalverdi for EMF. Det er tenkt garasjer innenfor denne sonen, men garasjene
vil ligge utenfor klausulasjonsbeltet (byggeforbudssone).
Oppsummering:
Ingen av hendelsene er vurdert til å falle inn under risiko hvor tiltak er nødvendig.
Geotekniske forhold og økt nedbør innenfor planområdet er vurdert med middel konsekvens,
med middels til lav sannsynlighet for å inntreffe. De øvrige risikoforhold som er påpekt i
analysen vurdert til å medføre liten konsekvens og middels til lav sannsynlighet for å
inntreffe.

5.11 Energi
Det følger av kommuneplanens arealdels bestemmelser pkt. 1.7.2, at ved utbygging av
boligområder med mer enn 20 boenheter, skal det foreligge en plan for energitekniske
løsninger for området basert på mulighetene for fornybare energikilder. Nybygg skal legges
til rette for tilknytning til fjernvarme. Likeverdige alternative energikilder kan brukes, der det
kan dokumenteres at bruk av disse vil være energi- og miljømessig bedre enn tilknytning til
fjernvarme.
Norsk Enøk og Energi har utarbeidet et notat vedrørende energi for Firingen (18.12.17).
Boligområdet på Firingen ligger langt utenfor konsesjonsområdet til fjernvarmen.
Fjernvarme er derfor ikke vurdert som et alternativ.
I rapporten pekes det på at det synes mest aktuelt med bidrag av lokal, fornybar energi fra
varmepumper og solenergi. Etablering av et nærvarmeanlegg med felles varmesentral, f.eks.
basert på bioenergi, synes mindre aktuelt da det er utbygging over lang tid og
energileveransene blir relativt små.
Det er beregnet et totalt energibehov ved fullt utbygd boligområde på 2 000 000 kWh.
I rapporten er det vist til beregninger fra ulike energikilder, og det henvises til rapporten for
ytterligere detaljer.
Da området skal bygges ut over flere år, vil det ikke være hensiktsmessig å regulere inn
spesifikke krav til energiløsning for Firingen nå. Men det er inntatt i
reguleringsbestemmelsene følgende:
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Det skal utarbeides en plan for energitekniske løsninger for området basert på mulighetene
for fornybare energikilder. Området ligger utenfor konsesjonsområdet og skal ikke tilknyttes
fjernvarme. Alternative energikilder kan brukes, der det kan dokumenteres at bruk av disse
vil være energi- og miljømessig tilsvarende fjernvarme eller bedre.

5.12 Høyspent
I henhold til kommuneplanens bestemmelse pkt. 1.5.4, skal det ved reguleringsplanlegging
for varig opphold, dokumenteres at elektromagnetisk felt ikke overstiger 0,4 microtesla.
I e-post 23.11.17 skriver Skagerak Nett i sin uttalelse til planen at:
«Skagerak Nett AS eier og driver en 132kV kraftledning som går fra Akersmyra
koblingsstasjon til Firingen transformatorstasjon.
For denne ledningen har vi i dag en klausulert trasébredde på 28m, målt 14 m vinkelrett og
vannrett ut fra senterlinjen til begge sider
I en avstand på 45 m fra senter høyspentledning får vi den anbefalte elektromagnetiske
feltstyrke på 0,4 µT mot nytt boligfelt.
Beregnet fra bakkenivå og med strømmens maksimale fremtidig årsmiddel på 575 A.»
Beregningen som Skagerak nett har gjort, viser at man må 45 meter ut fra hver side av
høyspentlinjen for å komme under anbefalt grenseverdi 0,4 microtesla. I planforslaget er
dette ivaretatt ved å kun tillate garasjer, boder og annen bebyggelse uten varig opphold
innenfor dette området. Sonen er markert som bestemmelsesområde 4 (#4) på plankartet.
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OPPSUMMERING

Planforslag for Firingen legger opp til ca. 200 boenheter som konsentrert småhusbebyggelse
i to etasjer + sokkel. Bebyggelsen er terrengtilpasset, og det er vektlagt å skape variasjon i
typologi innenfor hvert boligfelt.
Hensynet til landskap, rekreasjon og kulturminner er ivaretatt. Eksisterende bekkedrag
benyttes for å etablere en blågrønn struktur gjennom boligområdet. Lek - og oppholdsarealer
legges ut mot bekkedrag og skaper gode sammenhengende arealer som samles i et stort
friområde sentralt i planområdet. Åpne overvannshåndtering løses ved å tilrettelegge for
lokal fordrøyning i små lommer langs bekkene. Eksisterende kulturminner innlemmes i
planforslaget, ved å legge lekearealene i den ytre hensynssonen. Opparbeidelse av
lekearealene skal skje på en forsiktig måte uten store terrenginngrep. Skilting og informasjon
om kulturminnene er tenkt som en integrert del av lekeområdene, og en viktig del av
opplevelsen i området.
Ny adkomstvei etableres mot Skogroveien i nord, og vil ikke forhindre en eventuell ny
adkomstvei for Vear gjennom området. De myke trafikantene sikres gjennom etablering av
gang- og sykkelveinett som knyter seg på eksisterende gang- og sykkelveier både mot
Bjellandveien og Melsomvikveien. Trygg skolevei fra planområdet mot Vear skole etableres,
og et stort offentlig nærmiljøanlegg etableres sentralt i området.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og vil være med på å skape et godt
befolkningsgrunnlag for tettstedsutvikling på Vear/Hogsnes i fremtiden.
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OVERSIKT OVER TEMARAPPORTER OG VEDLEGG

TEMARAPPORTER

Alle temarapporter listet opp under er oversendt kommunen. Endelig rapport fra
kulturminneregistreringen oversendes så snart denne er ferdigstilt av Vestfold
fylkeskommune.

1.
2.
3.
4.
5.

Stedsanalyse: Spir Arkitekter AS, desember 2017
Geoteknikk: Geoteknisk rapport 112654r1, Grunnteknikk AS (01.06.17)
Trafikk: Trafikkvurdering Firingen, Asplan Viak AS 11.12.17
Støy: Støyvurdering Firingen, Asplan Viak AS, 03.12.17
Biologisk mangfold: Registrering av biologisk mangfold Firingen - Tønsberg,
Norconsult, 30.06.17
6. Kommunalteknisk rapport: Asplan Viak AS, 08.12.17
7. Overvann: Overvannsplan, Asplan Viak AS, 06.12.17 med revisjon mai 2018
8. Energiutredning Norsk Enøk og Energi (18.12.17).
9. ROS- analyse, Asplan Viak AS 18.12.17
10. Matjordplan, Asplan Viak AS 25.04.18
11. Rapport, arkeologisk registrering – Firingen – vederlagsfri arkeologi. Datert 27.03.18.
Vestfold Fylkeskommune kulturarvavdeling.
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Plankart, datert 05.07.18, Spir Arkitekter AS
Reviderte reguleringsbestemmelser, datert 01.08.18, Spir Arkitekter AS
Illustrasjonsplan, datert 25.05.18, Spir Arkitekter AS.
Mulighetsstudie, Spir Arkitekter AS, mai 2018.
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