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Uttalelse til revisjon av byplan
Tønsberg kommune har vedtatt å legge kommunedelplan for Byplan ut på offentlig ettersyn frem til
16.11.18. Etter avtale med kommunen har vi fått utsatt frist frem til 23.11.18.
Selvaag Bolig har følgende merknader:
Hele Kaldnes bør avsettes til sentrumsformål
Det følger av funn i kunnskapsgrunnlaget til RPBA at næringsarealer fortrenges i byene til fordel for
andre formål, da primært bolig. Det er i forslag til nye bestemmelser inntatt krav til funksjonsblanding
i sentrumsområder, med begrunnelse om at variasjon vil skape en god by. Det følger også av
kommuneplanens samfunnsdel at boligbehovet nedjustert, fra 350 boliger i året til 250 boliger i året.
Kaldnes er i hovedsak avsatt til sentrumsformål, men deler av området er avsatt til rene boligformål.
Selvaag ber om at hele Kaldnes avsettes til sentrumsformål.
Utvidelse av båndleggingssone for ny fastlandsforbindelse på Kaldnes

Utsnitt av Byplan som viser utvidet båndleggingssone.
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Det er foreslått å utvide båndleggingen på Kaldnes med trekanten markert over. I forbindelse med
høringen på fastlandsforbindelsen, så ga Selvaag innspill til at båndleggingen skulle fjernes for
Kaldnes sin del, da ingen av alternativene til fastlandsforbindelse berører Selvaag sine arealer.
Tilbakemeldingen Selvaag fikk var at båndleggingen var romslig, og ville bli innskrenket i
forbindelse med detaljreguleringen. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fastlandsforbindelse, og
båndleggingen bør reduseres, og ikke økes. Det gjøres oppmerksom på at båndleggingen berører
prosjekter som har fått rammetillatelse.
Reviderte regler for MUA og lek
Et av hovedtemaene i revisjon av byplan har vært bestemmelsene for leke- og uteoppholdsareal.
Kommunen skriver i sitt saksfremlegg:
«Bestemmelse for lek- og uteoppholdsareal har gjennomgått store endringer i hvordan kravene
regnes ut, og slår inn. De nye kravene tar utgangspunkt i antall m2 boligareal og ikke per boenhet
som tidligere. Kravene er satt opp for å være tilnærmet likt det vi har i dag, men for større prosjekter
minker kravet i forhold til i dag. Dette anses som positivt da store prosjekter har fått uhensiktsmessig
store krav og at de store prosjektene ofte har fått reduserte krav gjennom reguleringsplan. Områder i
og utenfor sentrumsområder har ulike krav.»
Uteoppholdsarealet skal utgjøre en prosentandel på 60 % av bruksareal bolig BRA.
Bruksareal defineres som summen av bruksareal for alle måleverdige plan og etasjer. Parkerings- og
manøvrerings areal og frittliggende bygninger som ikke brukes til beboelsesformål regnes ikke med i
BRA.
-

Av uteoppholdsarealet skal 75 % være felles areal.
Av fellesarealet skal 75% utgjøre lekeplass.

Kvalitetskrav fremkommer av § 1.11.2. Og i retningslinjene henvises det til kap. 2.1 4 i Tønsberg
kommunes veileder for universell utforming for utforming av lekearealer.
Det fremkommer at lekeareal for større barn skal anlegges på terreng, mens lekeareal for småbarn kan
anlegges på tak/lokk dersom det oppnås gode sol-/støy- og miljøforhold samt ha god tilgjengelighet
fra de omkringliggende omgivelsene. I retningslinjene fremkommer det at i større prosjekter bør
hoveddel av lekearealer tilrettelegges for større barn (7-15 år), og ikke ligge lengre unna enn 250 m
fra boligen
For større prosjekter tvinges det frem store arealer på terreng, som kan være utfordrende å
tilfredsstille sett opp mot målsetting om økt fortetting. Da kvalitetskravene er rundt formulert, vil det i
de fleste tilfeller være et skjønnsspørsmål om foreslåtte uteoppholdsarealer anses som
tilfredsstillende.
Eksempel fra Kaldnes:
For å illustrere hvordan reglene til MUA vil slå ut for bebyggelse innenfor byplan, har vi brukt felt G
som eksempel, da store deler av feltet er ferdig utbyd, og enkelt kan befares. Totalt kan det bygges
22 000 m2 T- BRA på felt G på Kaldnes. Boder og parkering er under terreng, og teller ikke i utbygd
BRA. Når felt G er ferdig utbygd, så vil det være etablert 4500 m2 felles uteoppholdsareal på terreng
(på lokk).
Beregning av MUA etter reguleringsplan
20 m2 pr bolig 6720 m2 (Halve arealet kan være på privat balkong)
Min lekeareal 700 m2
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Etablert MUA
Felles
4500 (etablert på lokk)
Terrasser
3360
Sum
7860
Beregning av MUA etter forslag i byplan
60% av T-BRA:
13200
Terrasser
3300 25% av kravet
Gårdsrom
4500
Gjenstående 5400 Må forhandles med kommunen om frikjøp
Krav til størrelse lekeareal: 3780
Krav til sol 50% av bakkearealet kl. 15.00 ved jevndøgn
Slik kravet til MUA fremstår, så vil ikke Tønsberg få en urban utvikling. Under ser dere to
illustrasjoner, som viser felt G, slik det er utbygd, og slik det kunne vært løst for å tilfredsstille
kravene til MUA i byplan.

Prinsipp skisse som viser bebyggelsen på felt G etter gjeldende reguleringsplan hvor det etableres
4500 m2 felles uteoppholdsareal på lokk over boder/parkering.

Prinspippskisse som viser prosjektet på samme tomt, men redusert, slik at det oppfyller byplanens
krav til MUA. Prosjektet må reduseres til 11000 T-BRA for å tilfredsstille kravene til MUA på egen
tomt
ARKIV REF.

DATO

SIDE

23.11.2018

3/6

Som regneeksemplet ovenfor viser, vil de nye krav kreve store arealer på terreng i sentrum. Vi kan
ikke se at dette er riktig utvikling av Tønsberg by, og de rikspolitiske retningslinjer med fortetting
nært kollektivknutepunkt. Kommunens arealer avsatt til frikjøp vil bare kunne dekke noen få
prosjekter i byen.
Det anbefales at man i den videre planprosess, vurderer om krav til uteoppholdsareal er satt for høyt
innenfor byplanens avgrensning (kommuneplan er ikke vurdert i denne omgang). Om det benyttes %
av BRA eller m2 pr bolig er ikke så avgjørende, men beregningen bør være linjær som foreslått.
Kravet til MUA bør sonedeles, slik som mange andre kommuner gjør, slik at man har lavere MUA
krav i sentrum, og i nærhet av kollektivknutepunkt. Som ett eksempel vil vi anbefale lavt krav til
MUA for boliger som etableres i 15 min gangavstand fra jernbanestasjon, eller innenfor
sentrumsformål.
Tradisjonelt har man også i by-sentrum lagt mer av beboernes tilgjengelige uteareal ut i offentlige
parker og plasser. Forskning viser at dette både forebygger økt trygghet og mer sosialt samvær hos
innbyggerne. Gode parker for nabolagene -og som kan fungere som en park for allmennheten, bidrar
til at flere som bor sentralt utgjør en del av bybildet for alle.
Vi har først og fremst fokusert på byplan, men de samme vurderingene bør gjøres for kommuneplan.
Som eksempel, så har Drammen både sentrumsplan og kommuneplan med felles bestemmelser om
MUA oppdelt i type strøk og sone. Oslo har delt byen i 4 områdetyper med ulike krav til MUA
og/eller solkrav, så det finnes flere gode eksempler å benytte.
Det avgjørende er at MUA kravet er satt for høyt innenfor byplan til at man får en urban utvikling.
Vedlagt uttalelsen er MUA beregnet for felt G i andre byer med basis i krav satt i kommuneplan for
det aktuelle sted. Som det fremkommer av beregningene, så har Tønsberg kommune mer enn dobbelt
så høyt MUA krav som sammenlignbare kommuner i sentrum.
Vi anbefaler at kommune ser nærmer på en reduksjon i MUA kravet innenfor areal avsatt til
sentrumsformål.
Kvalitetskravene er for generelle:
Hvilke fellesarealer som kan medregnes er ikke tydelig slik bestemmelsene nå foreligger. Det er stilt
krav til % solbelyst areal, noe som i seg selv kan være utfordrende i tett by, spesielt i de situasjoner
hvor kravet er lekeareal for større barn på terreng.
Ved vurdering av hver enkel reguleringsplan som blir fremmet innenfor byplanens avgrensing, vil det
kunne være en risiko for en uforutsigbar saksbehandling da kvalitetskravene er såpass generelle.
For å unngå en slik utvikling, vil det være hensiktsmessig at det utarbeides en norm for hvordan
kvalitetskrav bør sikres og hvordan dette skal gjøres. Normen bør være veiledende og knyttes til
utearealets utforming og brukbarhet, fordi utearealkvaliteten i stor grad blir bestemt av byformingen i
prosjektet og rammene som gate- og byromstrukturen setter.
Kompenserende tiltak – hvordan skal disse beregnes:
Det følger av de utfyllende retningslinjene under § 11.1.1 at: Ved opparbeidelse og kvalitetsheving av
offentlige parker/byrom skal økonomisk bidrag fra utbygger og hvilken park/byrom bidraget skal
brukes i avklares i egen avtale med kommunen. Byromsstrategi for Tønsberg sentrum og prinsipper
om kompenserende tiltak (BY-sak 165/15) skal legges til grunn.
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Fastsetting av beløp for økonomisk bidrag bør komme tydeligere frem i byplanen. Nå henvises det til
en Bystyresak fra 2015. For å skape en forutsigbarhet knyttet til utbyggingskostnader, bør prinsippene
for utregning av økonomiske bidrag komme tydeligere frem.
Slik som MUA kravet nå er satt, så vil kommunens arealer bare rekke til ett fåtall prosjekter
Parkeringskrav
I både gjeldende og nye bestemmelser er krav til parkering for bolig satt til maks 0,2 bil pr. boenhet
under 50 m2, og min 0,2 og maks 0,5 bil pr. boenhet over 50 m2.
I henhold til Selvaags erfaring ved utbygging av Kaldnes, krever boligkjøpere parkeringsplass for
leiligheter over 50 m2. I ny byplan er det et mål om å få en større variasjon i leilighetsstørrelse, det er
tatt inn krav om at minimum 50% av boligene skal være større enn 60 m2. Erfaringsmessig vil man
ikke få solgt større leiligheter uten parkeringsplass.
På Kaldnes har Selvaag i de nye planene krav om max 0,5 parkering pr. boenhet. Dette har vært en
god norm, når prosjektene har hatt blanding av små og store leiligheter. Det har også vært fordelt og
flyttet parkeringsplasser mellom byggetrinnene, slik at kommunen har vurdert Kaldnes under ett.
Signaturen for eksempel kunne ikke vært realisert hvis bare halvparten av leilighetene skulle hatt pplass. Selv i de første byggetrinnene på Kaldnes, hvor det var 1 p-plass pr bolig genererte dette lav
ÅDT. På grunn av beliggenhet tett på sentrum og med gangavstand til det meste, vil ikke høy
parkeringsdekning medføre økt trafikk. Beregnet trafikk for de første boligene på Kaldnes (230
leiligheter + 2000m2 næring ) var 800 ÅDT, og faktiske tellinger viser under 200 ÅDT.
Selvaag ber om at parkeringskrav settes til max. 0,5 p.plass for leiligheter opp til 50 m2, og min 0,2,
max 1,0 p.plass for leiligheter over 50 m2
Leilighetsnorm
Hvis vi har forstått kommunes hensikt med forlaget til leilighetsnorm, så er det for å unngå mange
små leiligheter i sentrum. Har kommunen kartlagt størrelser på leilighetene som er ferdigstilt de siste
årene som viser at leilighetsmiksen i Tønsberg er lavere/annerledes enn sammenlignbare byer? Hvis
man ser på Kaldnes brygge, så tilfredsstilles leilighetsnormen hvis man ser på hele utbyggingen, men
Kaldnes har enkeltprosjekter som ikke klarer normen. Vil kravet være for en hel plan, eller den
enkelte bygning? Burde ikke normen være 50 m2 hvis den skal beholdes, så den samsvarer med
unntakskravene til tilgjengelig boenhet i TEK, og kommunens skille på parkering.
Øvrige saker
Elbillading
Byplan har en bestemmelse hvor 10% av plassene skal forberedes for elbillading tilrettelagt for
sambruk. Man bør kunne unngå krav om sambruk hvis alle plassene er forberedt for elbillading.
Sykkelparkering
Det er foreslått reduksjon av kravet til sykkel for sone 2. Vi antar at det også skal gjelde sone 1
Tilgang til uteoppholdsareal på tak.
Punkt §2.1.2: Trapp bør med på samme måte som heis, så man kommer opp på tak både via trapp og
heis.
Sentrumsformål – utkraging av balkong.
En balkong kan bare krage ut 1,0m (§2.2). Disse balkongene vil ikke tilfredsstille kravene for balkong
til tilgjengelig boenhet uten at man går inn i bygningskroppene.
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Dialogmøte/WorkshopmedTønsbergkommune.
Vi håperi den videreplanprosessfor Byplanen,at vi kan få til et møtemedkommunen,hvor vi i en
workshopeller lignendekan kommefrem til en god løsningfor fremtidigeføringerog krav i
samarbeidmedkommunen.
Utbyggeresomstiller segbak de generelleuttalelsenefra Selvaagbolig, og ønskerå delta på
dialogmøtemedkommunener:
Formateiendom
ObosNye hjem
Folksom
Zeiner bolig
Kaldnesvest

Ved eventuellespørsmålkan undertegnede
kontaktespå telefon 98 287 390 eller e-post:
rmt@selvaagbolig.no
.

Med vennlighilsen
SelvaagBoligasa

RuneThomassen
Regionsjef
Vedlegg:Regneeksempel
fra andrekommunersMUA krav, SelvaagBolig 23.11.18.
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