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Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Hogsnes sykehjem datert 12.12.2018, PlanID , 070420180173
legges iht. Plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
Til 2. gangsbehandling
- Foreligge godkjent matjordplan.
- Foreligge beregnet driftsutgifter for uteområde/parkareal.
Planforslaget medfører deler av følgende reguleringsplaner oppheves:
- Søndre Hogsnes, planID 2013006
- Bjellandhagen, planID 20140097
- Firingen transformatorstasjon, planID 13008
- Fv.303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, planID 20130075
- Bjellandhagen, planID 20140097
Det delegeres Rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser til berørte planer.
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune følgende utgifter (alt i 2018-kroner):
Investeringer
Investeringskostnader på ca. 552 mill for sykehjemmet og ca. 10 millioner for veien. Dette er 2018kroner. Finansieres med Husbanktilskudd på ca. kr. 225 mill og mva-kompenasasjon på ca. 110
millioner og eget låneopptak på resten. Det vises til Bystyresak 065/18.
Driftsutgifter bygg
Træleborg sykehjem nedlegges.
Økt drift- og vedlikeholdskostnad er ca. 5,35 millioner pr. år.
Økt behov for driftsmidler til Helse for en økning på 39 sykehjemsplasser utgjør ca 35 millioner kr.
pr. år
Drift uteområder
Foreløpig driftsutgifter er ikke oppgitt.

25.01.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:

UBA- 007/19 Vedtak:
Forslag til detaljregulering av Hogsnes sykehjem datert 12.12.2018, PlanID , 070420180173
legges iht. Plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
Til 2. gangsbehandling
- Foreligge godkjent matjordplan.
- Foreligge beregnet driftsutgifter for uteområde/parkareal.
Planforslaget medfører deler av følgende reguleringsplaner oppheves:
- Søndre Hogsnes, planID 2013006
- Bjellandhagen, planID 20140097
- Firingen transformatorstasjon, planID 13008
- Fv.303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, planID 20130075
- Bjellandhagen, planID 20140097
Det delegeres Rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser til berørte planer.
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune følgende utgifter (alt i 2018-kroner):
Investeringer
Investeringskostnader på ca. 552 mill for sykehjemmet og ca. 10 millioner for veien. Dette er 2018kroner. Finansieres med Husbanktilskudd på ca. kr. 225 mill og mva-kompenasasjon på ca. 110
millioner og eget låneopptak på resten. Det vises til Bystyresak 065/18.
Driftsutgifter bygg
Træleborg sykehjem nedlegges.
Økt drift- og vedlikeholdskostnad er ca. 5,35 millioner pr. år.
Økt behov for driftsmidler til Helse for en økning på 39 sykehjemsplasser utgjør ca 35 millioner kr.
pr. år
Drift uteområder
Foreløpig driftsutgifter er ikke oppgitt.

Sammendrag:
Norconsult AS fremmer på vegne av Tønsberg kommune ved virksomhet for Eiendomsutvikling
detaljregulering av Hogsnes sykehjem, planID 070420180173. Formålet med planen er å legge til
rette for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I prosjektet er det planlagt opp mot 120
sykehjemsplasser fordelt på forskjellige brukergrupper. Sykehjemmet skal i tillegg inneholde
aktivitetsrom og en liten kafe.
Planområdet ligger på Bjelland, ca. 5 km til Tønsberg sentrum. Planområdet er ca. 32 dekar
grenser til større næringsbebyggelse i nord, Bjellandveien i nordøst og øst, skogsområder i sør og
Hogsnes barnehage og tidligere Hogsnes skole samt enkelte boliger i vest.
Bjellandveien er stengt for gjennomkjøring av personbiltrafikk (bussluse). Planområdet består i
hovedsak av en åpen gresslette, samt en opparbeidet ballbinge og asfaltert fotball/basketballbane.
Bygget er delt opp i forskjellige bygningskropper for de ulike bogruppene som går ut fra
«sentralgaten» som samler og forklarer byggets organisering. Den oppdelte bygningskroppen
bryter ned det store volumet til en menneskevennlig målestokk og gjør anlegget mindre
institusjonspreget. Rådmannen mener planforslaget har god utforming og at dette er tilstrekkelig
sikret i planforslaget.
Det oppdelte bygget med atrium- og halvatriumløsninger åpner opp for spennende rom mellom
husvolumene noe som gir god dialog mellom det som skjer inne og ute. Uteområdene er offentlige
og det er en intensjon om at uteområdene skal brukes av alle, uavhengig av alder,
funksjonsfriskhet, om du er beboer eller nabo. Dette skal være med på å skape aktivitet for de som
bor der og for befolkningen for øvrig. Rådmannen mener planforslaget viser gode
uteoppholdsareal og at dette er tilstrekkelig sikret i planforslaget.
Planområdet for Hogsnes sykehjem overlapper detaljregulering for FV. 303 Jarlsberg travbane –
Bekkeveien, planID 20130075 (Hogsnestunnelen). Plan for Hogsnes sykehjem vil oppheve deler
av plan for denne planen, som i praksis vil bety at en ikke kan bygge Hogsnestunnelen etter denne
planen. Rådmannen har klarert dette med Statens vegvesen som sier at utbygging av
Hogsnestunnelen uansett ikke vil bli gjennomfør etter denne planen da det har kommet strengere
sikkerhetskrav til bygging av veitunnel enn det som ble lagt til grunn ved utarbeding av
reguleringsplan for Hogsnestunnelen.
Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring jf. rådmannens innstilling.
Vedlegg:
Bestemmelser
Plankart
Landskapsplan
Planbeskrivelse
20180173_G 20190103 EIERFORM-forslag
Dokumenter i saksmappen:
02.11.2018 Planforslag 26.10.18 - Detaljregulering av Hogsnes sykehjem, PlanID 0704
2018173
Innledning/bakgrunn:
Norconsult AS fremmer på vegne av Tønsberg kommune ved virksomhet for Eiendomsutvikling
detaljregulering av Hogsnes sykehjem.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I
prosjektet er det planlagt opp mot 120 sykehjemsplasser fordelt på forskjellige
brukergrupper. Sykehjemmet skal i tillegg inneholde gode møterom, aktivitetsrom, en
liten kafe mm..

Det ble i Bystyret 23.05.2018 vedtatt at nye Hogsnes sykehjem skal bygges ut på
bakgrunn av vinnerprosjektet «Møteplassen i Grenda» i plan- og designkonkurransen.
Prosjektet har en kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.
Planoppstart ble varslet 06.07.2018 .
Komplett planforslag ble mottatt 26.10.2018.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens § 12–8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningslovens § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningslovens § 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag
Planstatus
Kommuneplan
Planområdet er avsatt til offentlig formål i kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 –
Regulert eller uregulert
Hoveddelen av planområdet er uregulert. Planområdet berører imidlertid:
- Detaljregulering for Søndre Hogsnes, planID 2013006
- Detaljregulering for Bjellandhagen planID 20140097
- Detaljregulering for FV. 303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, planID 20130075
Tilgrensende planer under arbeid
Detaljregulering for Firingen, planID 20150128 ble igangsatt 28.06.2017.
Planområdet overlapper foreslått planforslag i sør ved varsel. I utarbeidet planforslag for
Firingen er området redusert og har ingen overlapp.
Faktagrunnlag
Områdebeskrivelse (fra planbeskrivelsen)
Planområdet består mesteparten av et ubebygd friområde med gresslette hvorav deler
av gressletten benyttes/klippes som balløkke med to oppsatte fotballmål. I nord mot
Bjellandveien ligger det et lite skogholt/hundremeterskog. Mot vest grenser planområdet
mot Hogsnes barnehage 1-3 år avdeling, og i sørvest mot tidligere og nå nedlagte
Hogsnes skole med eget inngjerdet uteområde hvor nå Hogsnes barnehage holder til i
et av byggene, avdeling Grendehuset. Sør i planområdet og øst for Grendehuset, ligger
det en ballbinge og en asfaltert basketballbane. Helt i sør grenser planområdet mot
skog og turveinett. I øst grenser friområdet mot gang og sykkelveien langs
Bjellandveien.
Utenfor veinettet og barnehage, omkranser planområdet boligområder. Det ligger
enkelte større næringsbygg langs Bjellandveien. Bjellandveien er stengt for
gjennomkjøring, med kun buss og renovasjon som kan passere etablert bussluse like
sørøst i planområdet. Gang- og sykkelvei sørover langs Bjellandveien leder til Vear
skole og Vear IL ca. 1 km fra planområdet. Det foregår moderat fortetting i
boligområdene, og bygges stadig ut nye boligområder.
Merknader til varsel om planoppstartDet har kommet inn 8 uttalelser til planforslaget.
Alle merknader er referert i sin helhet og kommentert av forslagsstiller og fremkommer
planbeskrivelse kapittel 3. «Planprosessen».
Kort oppsummering av innspillene:

Fylkeskommunen
- Området som interessant og at det kan forventes uoppdagede bosettingsspor og at
det må gjennomføres arkeologiske registreringer.
Fylkesmannen
- Grunnforholdene kan være svært utfordrende og det bør gjennomføres geologiske
vurderinger tidlig for å komme med eventuelle avbøtende tiltak i bestemmelsene.
- Planområdet innehar områder for lek og forutsetter at det settes av tilstrekkelig areal
for dette.
- Området er verdiklassifisert til A-verdi for dyrka mark
- Viser til kommunens nylig vedtatte klima og energiplan, der det blant annet står at
kommunale bygg bør vurdert å bygges med tre i bærende konstruksjoner og fasader.
Statens vegvesen (SVV)
- Det må inneholde en utredning av trafikale forhold.
- Bør legges til rette for å gjøre det attraktivt å gå og sykle til arbeidsplassen og for
besøkende.
- Eventuelle utbedringer av veinettet må innarbeides i planens rekkefølgebestemmelser
Miljørettet helsevern Vestfold
- Påpeker at økt trafikk og tungtrafikk i forbindelse med utbyggingen vil medføre større
fare for ulykker, spesielt for barn i området. Det bør lages retningslinjer for hvordan
anleggsområdet kan sikres forsvarlig, og hvordan barn kan oppnå trygg ferdsel i
området.
- Viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av
støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.
- Pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave
konsentrasjoner av radium og uran.
- Barnehagen, naboer som grenser til området og andre med aktuelle synspunkter bør
inviteres til medvirkningsprosesser.
NVE
- Før planen legges ut til offentlig ettersyn må det være dokumentert hvorvidt
områdestabilitet kan være en utfordring for realisering av planen.
Skagerak Nett AS
- Ønsker å bli involvert i planarbeidet med tanke på behov for flytting av elanlegg, behov
for kapasitetsutvidelse mm.
- Opplyser at dersom foreleggingspliktige elanlegg ikke er med i
reguleringsplanen/bestemmelsene må det søkes dispensasjon eller endring av plan.
Hogsnes- og Bjellandåsen Velforening
- Dagens vei er ikke egnet til stor økning med trafikk
- Hvor går anleggstrafikken
- bedre merking av overganger, flere fotgjengeroverganger, utbedring av busstopp
- Parkeringsdekning – ikke gateparkering
- Innspill på aktivitetsmuligheter
Planbeskrivelse (fra planbeskrivelsen)
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I
prosjektet er det planlagt opp mot 120 sykehjemsplasser fordelt på forskjellige
brukergrupper. Sykehjemmet skal i tillegg inneholde gode møterom, aktivitetsrom, en

liten kafe mm..
Den arkitektoniske hovedideen er å dele opp bebyggelsen i mindre bygningsvolumer
organisert rundt et felles uterom. Dette vil bryte opp det store volumet og svarer på
bestillingen fra kommunen om å legge prinsippet «smått er godt» til grunn. Dette vil
være med på å bryte opp institusjonspreget. Materialbruken vil i hovedsak bestå av tegl
og tre.
For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen som beskriver planforslaget i
detalj og vurderer virkninger av planforslaget.
Rådmannens vurderinger
Planavgrensning
Etter varsel om oppstart var det behov for to mindre utvidelse av planområdet:
1. Planområdet ble utvidet mot øst i forbindelse med behov for breddeutvidelse av
kjørevei - Tilgrensende nabo (Bjellandveien 36) ble varslet.
2. Planområdet ble utvidet i sør i forbindelse med ny utforming av avkjørsel til ansatte
parkering. Berørte naboer er kontaktet.
Tilgrensede plan
Planområdet for Hogsnes sykehjem overlapper detaljregulering for FV. 303 Jarlsberg
travbane – Bekkeveien, planID 20130075 (heretter Hogsnestunnelen). Av figur 0 ser en
planområdet for Hogsnes sykehjem (turkist omriss) gå over veianlegg som er tilknyttet
reguleringsplan for Hogsnestunnelen. Plan for Hogsnes sykehjem vil oppheve deler av
plan for Hogsnestunnelen, som i praksis vil bety at en ikke kan bygge Hogsnestunnelen
etter denne plan. Rådmannen har klarert dette med Statens vegvesen som sier at
eventuell ny Hogsnestunnel ikke vil blitt bygget etter denne planen da det har kommet
strengere sikkerhetskrav til bygging av veitunnel enn det som ble lagt til grunn ved
utarbeiding av reguleringsplan for Hogsnestunnelen. Bl.a. stilles det krav til at tunnelen
har to felt hver vei. I gjeldende plan er det kun regulert inn et felt hver vei.

Fig.0 Utsnitt med gjeldene planer og varslet planområde (turkis). Skravert område er plan for FV.303 Jarlsberg

travbane - Bekkeveien i vertikalnivå 1 (under bakkenivå).

Utnyttelse
Det legges opp til en utnyttelse på 14500 m2 i BRA (bruksareal). Hvis en tar hele
planområdet med i beregningen vil dette utgjøre ca. 72%-BRA. Rådmannen har ingen
merknader til utnyttelsen.
Byggehøyde
Byggehøyden er satt til 18 meter med maks gesimshøyde på + 68,5 m.o.h. Bygget er
planlagt med forskjellige takformer og høyder med tanke på funksjon og estetikk. Dette
er sikret i bestemmelse 4.2 Estetikk og utforming. Videre åpnes det opp for at enkelte
tekniske installasjoner kan gå noe høyere.
Planområdet berører i liten grad tilgrensende bebyggelse. Det viktigste for rådmannen
har derfor vært å sikre at planforslaget og høydekrav skaper variasjon jf. illustrajsoner.
Rådmannen anser at dette er ivaretatt i planforslaget.
Byggegrense
Byggegrensen følger formålsgrensen.
Byggegrense mot vei
Jf. kommuneplanens arealdel skal byggegrense mot kommunal vei være minimum 15
meter. Planforslaget har ikke klart å innfri dette kravet og samtidig romme det valgte
konseptet. I den forbindelse har det vært dialog mellom Bydrift som veimyndighet,
Eiendomsutvikling som forslagsstiller og plankonsulent. En har en blitt enige om at
avstandskravet kan fravikes med bakgrunn i at det allerede er opparbeidet gang- og
sykkelveg langs Bjellandveien og på bakgrunn av en begrenset trafikkmengde i og med
det er gjennomkjøring forbudt på Bjellandveien (bussluse). Dette gjør også sitt til at
trafikkstøyen er begrenset.
I tillegg legger forslaget opp til en breddeutvidelse av vei som tilsier at behov for areal til
eventuell framtidig veiutvidelse er ivaretatt. Det er knyttet rekkefølgekrav til denne
breddeutvidelsen.
På bakgrunn av nevnte forhold anser rådmannen byggegrense mot vei som tilstrekkelig.
Buffersone mot LNF
I sør grenser planområdet mot et større skogsområde. Jf. kommuneplanens areadel
skal det minimum settes av en 10 meter bred buffersone med hensiktsmessig,
konfliktdempende beplantning. Videre står det at avstandskravet kan fravikes dersom
høydeforskjell, mellomliggende vei eller lignende forhold tilsier at det blir mindre risiko
for interessekonflikter mellom arealbrukskategoriene.
I planforslaget er buffersonen mot byggeformålet merket o_OP1 mindre enn 10 meter
på deler av arealet. Mot parkeringen merket PA2 er det satt av 2 m til buffersone. Dette
ligger riktignok innenfor parkeringsformålet.

Fig.1 Vegetasjonsskjerm merket o_GV mot sør. Gul utheving viser turveg/sti utenfor planområdet.

Rådmannen har i korrespondanse med plankonsulent anbefalt at buffersonen er større
enn minimumskravet på 10 meter. Både for å sikre drift på skogeiendommen, men også
for å bedre solforholdene på parkområdene til det planlagte sykehjemmet.
Bakgrunn for at en ikke klarer kravene og følger rådmannens anbefalinger er byggets
størrelse og utforming som baserer seg på vinnerforslaget i tidligere nevnte
arkitektkonkurranse.
Offentlig og privat tjenesteyting (sykehjem) mot LNF-områder er imidlertid mindre
konfliktfylt enn boligformål mot LNF-områder med tanke på at beboere på sykehjemmet
disponere et stort fellesareal og ikke en privat eiendom der det i større grad kan bli
konflikt med LNF-områder med tanke på skyggevirkning og vindfall og videre spørsmål
om hogst på annen manns eiendom.
Videre åpner kommuneplanens bestemmelser opp for mindre buffersone dersom det er
forhold som tilsier dette. I dette tilfellet ligger det en vei mellom buffersonen og
skogsområdet. Rådmannen akseptere derfor en mindre buffersone mot bebyggelsen
(sykehjemmet). Tilsvarende akseptere rådmannen avviket mot parkeringsplassen
merket o_PA2 med tanke på mellomliggende vei, samt at en anser parkingsareal og
skog som mindre konfliktfylt.
Estetikk – tilpasning
Bygget baserer seg på vedtatt vinnerforslag, «Møteplass i grenda» fra plan- og
designkonkurransen arrangert av kommunen. Byggets størrelse er på 14 500 m2 BRA
fordelt på 4 plan, der 1. plan er sokkel og 4. plan er for tekniske installasjoner. Fasader
vil blir kledd med tegl eller tre eller kombinasjon av disse.

Fig.2 Byggets utforming sett mot sør.

Fig. 3 Fasade øst.

Bebyggelsen er brutt opp med flere atrium- og halvatriumløsninger. Det gjør bygget
mindre dominerende og mindre institusjonspreget samtidig som det skaper spennende
rom mellom husene med god dialog mellom inne- og uteområdene. Videre er takflatene
brutt opp med forskjellige høyder og takvinkler og gjør de relativt store takflatene mindre
monotone.
Planområdet grenser til et skogsområde i sør, Hogsnes barneskole og barnehage, samt
noe småhusbebyggelse i vest og til større næringsbebyggelse i nord/nordøst. Når det
gjelder tilpasning mener rådmannen at foreslått bebyggelse er en naturlig forlengelse av
tilgrensede næringsområde (nord) og Hogsnes skole og barnehage.
Rådmannen mener tegninger og illustrasjoner viser et interessant bygg med gode
arkitektoniske kvaliteter og at kvalitetene er tilstrekkelig sikret i planforslaget.
Uteområde
Planforslaget legger opp til varierte uteoppholdsareal for beboere, besøkende og
befolkningen for øvrig. Byggets struktur med atriumsløsninger skaper mange
interessante «rom» mellom volumene der det skal legges til rette for ulik aktivitet og
mulighet for opphold. I planbeskrivelsen er uteområdet omfattende beskrevet med tanke
innhold og opplevelse. Det legges til rette for å lage en «sansehage» for å stimulere de
ulike sansene. Av figur 3 ser en hvordan dette er tenkt.

Fig. 4 Sansekart med oversikt over de ulike funksjonene.

Det er videre spesifikt beskrevet at uteområdene skal legge til rette for ulike
aldersgrupper og at barnehagen skal kunne bruke området som sitt eget nærmiljø til
glede for beboerne ved sykehjemmet. Dette ligger inne som juridiske bestemmelser.
Planbeskrivelsen er svært omfattende og rådmannen anser at hovedgrepene i
planforslaget er tilstrekkelig sikret gjennom bestemmelser, plankart og utarbeidet
landskapsplan som er gjort juridisk bindende i reguleringsplanen.

Fig. 5 Landskapsplan med plassering av funksjoner.

Parkering
Det er utført en trafikkanalyse for planforslaget for å beregne turproduksjon og behov for
parkering. Følgende data er lagt til grunn for beregningen av trafikkmengde fra
sykehjemmet:
- 96 ansatte
- 120 sykehjemsplasser
- En bydelskafe åpen for besøkende og lokale/innbyggere
- Treningssal som også kan leies ut som treningssenter for andre
Det foreligger ikke en parkeringsnorm i kommuneplanens utfyllende bestemmelser for
dette formålet. Analysen har derfor sett til praksis i andre kommuner. Ut i fra tall fra
andre kommuner mener analysen at det bør avsettes 25 parkeringsplasser og 20
sykkelplasser til besøkende, og 40 parkeringsplasser og 30 sykkelplasser til ansatte til
Hogsnes sykehjem.
I planforslaget er det avsatt totalt 61 p-plasser, 4 H HC-plasser og 50
sykkelparkeringsplasser til ansatte og besøkende.
Ansatte
Analysen legger til grunn at det ved vaktskifte dag og kveld kan være opp mot 80-90
overlappende ansatte. Parkeringsdekningen på 41 parkeringsplasser er da på cirka 0,5
plass per ansatt. I analysen vurderes andelen parkeringsplasser per ansatt som
tilstrekkelig, men betinger at halvparten av de ansatte samkjører, går, sykler eller reiser

kollektivt.
Besøkende
Analysen vurderer 25 parkeringsplasser som noe lavt, men det antas at noen av
parkeringsplassene for ansatte kan gjøres tilgjengelig for besøkende etter vaktskifte
mellom dagskift og kveldsskift. Analysen viser videre til at det på kveldstid kan være
mulig for besøkende å benytte parkeringsplasser for den tilliggende barnehagen.
Oppsummering parkering
Jf. Kommuneplanens arealdel 2014-2026 og nylig vedtatt Kommunedelplan for Klima og
energi 2018-2028 er det et mål å få flere over på gange, sykkel eller kollektiv. For å nå
disse målene kan en ikke legge til rette for full dekning på arbeidsplassparkering. I og
med dette er en kommunal plan har en mulighet til å stille strenge krav.
Planområdet ligger rett ved bussholdeplassen «Hogsnes skole». Her går busslinje 130
som har relativt god frekvens på hverdager. I helgene er frekvens dårligere, men da har
ansatte mulighet til å bruke kommunal parkering ved barnehagen.
Basert på nevnte punkter og at analysen bruker parkeringsnorm fra andre kommuner
anser rådmannen andel parkeringsplasser som tilstrekkelig. En noe begrenset
parkeringsdekning vil fremme Tønsberg kommunes målsetting om at flere bruker
miljøvennlig transportmidler til jobbreiser.
Dersom det over tid viser seg behov for flere parkeringsplasser vil deler av parkeringen
avsatt til barnehagen i vest kunne omdisponeres til sykehjemmet ettersom Hogsnes
skolen ble nedlagt i 2013.
Trafikale forhold (avkjørsel og ATP)
I vedlagt «Overordnet sårbarhetsanalyse» er det for temaet Trafikkulykker vurdert
behov for å gjennomføre avbøtende tiltak. I plankartet er følgende avbøtende tiltak lagt
inn:
- Det er lagt inn frisikt på avkjørsler
- En har redusert krysningspunkt over Larveveien fra to til ett.
I tillegg til det som sikres i reguleringsplanen foreslår ROS-analysen følgende tiltak:
- Fartsgrensen bør holdes lav innenfor hele planområdet, og det bør i størst mulig grad
unngås rygging i sonene hvor myke trafikanter ferdes.
- Tydelig skilting og merking av gangfelt.
- Foreldreparkering bør legges til samme side av veien som barnehagen.
Dette er forhold som ikke løses i reguleringsplan, men må sikres av utbygger og
veimyndighet.
Størrelsen på sykehjemmet vil føre til at byggeperiode blir lang. Med tanke på nærhet til
barnehage og skolevei langs Bjellandveien vil trafikksikkerhet for barn og unge være et
viktig tema. Plankonsulent har i ROS-analysen beskrevet at dette vil sikres gjennom
plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - og plan for sikker jobb analyse. Rådmannen
forutsetter at kommunen som utbygger særskilt ivaretar sikkerhet for barn og unge.
Kulturminner
Vestfold fylkeskommunens vurderte utfra nærliggende kulturmiljøer, tidligere funn og
topografi at det kan forventes at det kan skjules uoppdagede bosetningsspor fra

forhistorisk/middelalder tid innenfor planområdet. I høringsuttalelsen ble det derfor
varslet at det må derfor utføres arkeologisk registrering av planområdet.
Det er gjennomført geofysiske undersøkelser med georadar og sjakting. Det ble ikke
gjort funn innenfor planområdet.
Støy
Nytt sykehjem vil generere mer trafikk og økningen vil oppleves vesentlig for de som bor
i området, men på grunn av at Bjellandveien er stengt for gjennomkjøring (bussluse),
samt har lav fartsgrense, vil støyen totalt sett anses å være lav.
I planforslaget er «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442»
innarbeidet i bestemmelsene og det er sikret at støykravene overholdes i
anleggsperioden både for naboer og for beboere og ansatte når sykehjemmet er ferdig.
Byggetiltaket er stort og anleggstiden vil foregå over en lang tid. Rådmannen anbefaler
at det er god dialog med naboer og barnehage før byggearbeidene starter og underveis
i byggearbeidet. Krav om dette kan innarbeides i avtale med entreprenør. Dette bør
beskrives i anleggsplanen.
Rådmannen anser forholdet som ivaretatt.
Sol/skygge
Det er utarbeidet sol- og skygge diagram for planforslaget. Diagrammet viser at ingen
naboer får reduserte solforhold på grunn av byggetiltaket.
I sør grenser planområdet mot LNF-områder med skog. Skogen og avsatt buffersone vil
føre til at noe av uteområdene i sør får skyggevirkning. Parkområdene er imidlertid så
store og varierte og sikrer at beboere og ansatte får uteområder med gode solforhold i
løpet av dagen.
Naturmangfoldloven §§8-12
Plankonsulent beskriver planområdet som sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. For å
vurdere området har plankonsulent brukt kjent kunnskap gjennom søk i databaser. Det
ble ikke gjort noen funn av viktige naturtyper eller rødlistearter i databasene.
Plankonsulent har vurdert kunnskapsgrunnlaget etter § 8 som oppfylt.
Det kan stilles spørsmål ved denne vurderingen med tanke på at deler av planområdet
er skog som inngår i et større skogsområde. Dette kunne tilsi at det burde vært
gjennomført en nærmere kartlegging. Rådmannen har imidlertid på bakgrunn av
historiske foto sett at skogen ikke er gammel, noe som redusere sjansen for å finne at
viktige naturverdier innenfor planområdet. Videre er skogsområdet som blir nedbygd
svært begrenset.
På bakgrunn av nevnte forhold anser rådmannen kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig
for å vurdere tiltaket etter naturmangfoldloven. Rådmannen mener at planforslaget ikke
vil gi noe risiko for alvorlig irreversibel skader på naturmangfoldet jf. § 9 i
Naturmangfoldloven.
Friluftsliv
Jf. kommuneplanens areadel og temakart for friluftsliv grenser planområdet til
barnetråkk og stinett (se figur 5). I tillegg er det et opparbeidet turvei (se figur 6) i

randsonen mellom den åpne sletta og skogen like sør for planområdet.

Fig.6 Kart med barnetråkkregisteringer.

Planforslaget vil gjennom etablering av offentlig parkområde med stier og gangveier
legge til rette for god kommunikasjon mellom bebygde arealer og tilgrensende
friluftsområder. Rådmannen anser at planforslaget ivaretar dette på en god måte.

Fig.7 Tilgrensende turvei i sør utenfor planområdet.

Landskap
Planområdet er i dag en åpen gresslette som ligger i grensen mellom bebyggelse og et
større skogsområde. Planforslaget åpner opp for et stort bygg og vil føre til at områdets
karakter endres vesentlig. Planområdet ligger i en mindre dal og byggetiltaket vil i liten

grad føre til negativ fjernvirkning for omkringliggende bebyggelse.
Skolevei
Bjellandveien er lite trafikkert med en beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på 500 turer. Nytt
sykehjem med 120 sykehjemsplasser er beregnet ÅDT vurdert til å bli 500 turer. Det vil
si en fordobling av ÅDT. Dette er en vesentlig endring og samlet sett kan dette føre til
mindre opplevd trygghet og da særlig for barn og unge.
Økt trafikk er isolert sett negativet, men rådmannen mener at planforslaget med
foreslåtte endringer ivaretar trafikksikkerhet på en god måte.
Klimatilpasning
I bestemmelsene er lokal overvannshåndtering lagt til grunn. Hvordan dette skal gjøres
skal vises i plan for overvann som skal godkjennes av Tønsberg kommune ved bydrift.
Rådmannen anser forholdet som ivaretatt.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet som ivaretatt.
Konsekvenser for folkehelse:
Uteområdene/parkområdene er åpne for alle og skal tilrettelegges med ulike aktiviteter
og opplevelser på tvers av aldersgrupper. I tillegg planlegges det etablering av kafe og
bibliotek innenfor planområdet. Med bakgrunn i nevnte punkter og lokalisering med kort
vei til friluftsområdet anser rådmannen at planforslaget vil være svært positivt for
folkehelse.
Konsekvenser for barn og unge:
Fotballbingen og en basketball-/fotballbane som ligger innenfor planområdet foreslås
erstattet med annen lek innenfor parkområdene. I planforslaget er det lagt stor vekt på
sambruk og interaksjon mellom barnehage og sykehjem. Det skal legges til rette for
ulike aktiviteter, opplevelse og opphold innenfor planområdet. Jf. planforslaget skal det
blant annet etableres bålplass, amfi, lydlek, sti/turvei, sittebenker, treningsapparater
som passer for alle brukere i ulike aldre, labyrinter mm. Rådmannen anser planforslaget
legger opp til gode uteområder til barn, unge og gamle.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen.
Konklusjon
Rådmannen mener planforslaget legger til rette for gode og varierte møteplasser for
beboere og besøkende og for befolkningen for øvrig. Dette skjer blant annet gjennom å
tilrettelegge for ulike aktiviteter og opplevelse innenfor området og ved å gjøre dette lett
tilgjengelig for alle.
Når det gjelder utforming mener rådmannen at planforslaget har gjort gode grep for å
motvirke et stort bygg gjennom å bryte opp bygget i mindre seksjoner som kobler seg
på hoveddelen. Dette skaper spennende uteområder og god kontakt mellom inne- og
uteområdene.

Rådmannens anbefaler at planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn jf.
rådmannens innstilling.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet har en kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner jf. BY-sak 065/18,
2305.2018.
Planforslaget har store offentlige uteoppholdsarealer. Driftsutgifter for uteområdet er
foreløpig ikke oppgitt. Plankonsulent ved Norconsult skal i oppdrag fra kommunen å
beskrive hva anlegget vil kreve av drift.
Alternative løsninger
Ingen.
Videre behandling
Ved positiv behandling i UBA legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker før den
fremmes for UBA til 2.gangsbehandling med påfølgende egengodkjenning i Bystyret
Planen 2.gangsbehandles i UBA med etterfølgende vedtak i Bystyret.
Behandlingsgebyr
Gebyret fastsettes etter gebyrregulativ for kommunens arbeid med saksbehandling av
plansaker, datert den 13.12.17. Gebyret er summen av følgende punkter
A. Gebyr etter planområdets størrelse (32,4 daa)
B. Gebyr etter bebyggelsens areal, (14500 m2)

kr 255 250,- (Varenr 18xx)
kr 164 090,- (Varenr 18xx)

Fratrekk for allerede innbetalt gebyr for oppstartsmøte:
1802)
Totalt gebyr

- kr 44 240,- (Varenr
kr 375 100,-

Faktura sendes til:
Norconsult AS
Tønsberg, 14.01.2019
Geir Viksand
Rådmann
Anne Beate Hekland
Virksomhetsleder

Forslagsstillers bestemmelser
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING AV HOGSNES SYKEHJEM
PLAN ID 0704 20180173
Sist revidert: 02.01.2019

Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense på plankart datert 12.12.2018.

§1
PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I
prosjektet er det planlagt opp mot 120 sykehjemsplasser fordelt på forskjellige
brukergrupper. Sykehjemmet skal inneholde gode møterom, aktivitetsrom og en
bydelskafe åpent for besøkende og lokalbefolkningen. Bygget organiseres slik at det er
god kontakt mellom byggets indre funksjoner og uteområdene. Uteområdene skal blant
annet bestå av atriumshager, parker og stier. Det er videre tenkt at barnehage og
sykehjem skal samarbeide, og at areal innenfor området også skal disponeres av
barnehagen, besøkende og lokalbefolkningen.
§ 2 Reguleringsformål (§ 12-5)
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1)

Offentlig eller privat tjenesteyting – Sykehjem

(o_OPT)

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, pkt. 2)
Vei
(o_V1-3, f_V)
Kjørevei
(o_KV)
Fortau
(o_F)
Gang-/sykkelveg
(o_GS1-2)
Annen veigrunn – grøntareal
(o_VG)
Parkering
(o_PA1-o_PA5)
§ 2.3 Grønnstruktur (§ 12-5, pkt. 3)
Park
Vegetasjonsskjerm

(o_GP1-o_GP3)
(o_GV)

§ 2.4 Hensynsoner (§ 12-6)

Sikringssoner – Frisikt

(H140)

§ 3 Fellesbestemmelser
§ 3.1 Kulturminner (PBL. § 12-7, 6)

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminnemyndighet
varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på
stedet. jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.
§ 3.2 Uteområder (PBL. § 12-7, 2)
Program for uteoppholdsareal skal følge prinsippene til landskapsplan L-70-20-00-00-01
21.12.2018.
Landskapsplanen er bindene for følgende punkter:
- Gangveier og stier
- lek og aktivitet

- Regnbed
- Sitteplasser
- Sykkelparkering
Mindre justeringer av plasseringer er tillatt.
Uteområdene skal utformes og legge til rette for aktivitet og opphold for ulike
aldersgrupper og ulike funksjonsnivåer.
Det skal opparbeides gangveier og stier som sikrer sammenhengende forbindelse mellom de
forskjellige uteområdene innenfor planområdet, og disse skal bidra til å binde innvendige og
utvendige arealer sammen på en funksjonell måte.

Ny vegetasjon skal være robust, enkel å vedlikeholde og med vekt på norsk opprinnelse.
§ 3.3 Landskapsplan
Det skal utarbeides oppdatert landskapsplan for planområdet i målestokk 1:500 til rammesøknad
som skal vise:
· Bebyggelsens plassering
· Eksisterende og fremtidige koter
· Stigningsforhold på vei
· Parkering for bil, hc-parkering,el-bil og sykkel
· Adkomstveier og internveier
· Utforming av uteoppholdsareal med beplantning, vegetasjon med artsliste, lek og aktivitet,
vann, gangareal og stier
· Eksisterende vegetasjon
· Gang- og sykkelveier og fortau
· Terrengplanering og fortstøtningsmurer med høydeangivelse
· Trafo/energianlegg
· Overvann/vannelementer
· Type belegg og kantstein
· Plassering belysning på terreng
· Snøopplag

§ 3.4 Vann og avløp (PBL. § 12-7 pkt. 4, 10 og 12)

Det skal utarbeides detaljert VA plan, som viser hvordan vann og avløp inkludert
brannvann og kapasitet skal løses. Brannkummer/hydranter skal dekke alle sider av
sykehjemmet. Grenser mellom kommunale hovedledninger og private stikkledninger skal
vises i VA-planen. Planen skal godkjennes av Tønsberg kommune ved Bydrift.
§ 3.5 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering
innenfor planområdet. Det skal utarbeides en plan for overvann som skal redegjøre for
behandling av alt overvann, herunder takvann, overflatevann og drensvann. Planen skal
godkjennes av Tønsberg kommune ved Bydrift. Flomveier skal planlegges med minst
mulig skade for omgivelsene.
Overvann bør utnyttes slik at det blir et positivt element på stedet gjennom å gjøre vannet
synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. Dette kan skje gjennom
f.eks. bruk av permeable dekker, åpne renner og regnbed .
§ 3.6 Geoteknikk (PBL § 12-7, 4)
Det skal utarbeides en geoteknisk rapport som dokumenterer tilstrekkelig stabilitet i alle faser av
utbyggingen. Rapporten skal gi grunnlag for fastsetting av tiltaksklasser for ulike ansvarsområder i

prosjekterings- og byggefasen.
§ 3.7 Tekniske installasjoner
Det tillates etablert mindre tekniske installasjoner og bygg som trafo og nødstrømsaggregat
innenfor formål park.
§ 3.8 Klima og energi
Det skal utarbeides en plan for klima, miljø og energi. Planen skal vise:
· Energitekniske løsninger for området med muligheter for bruk av fornybare energikilder
· Valg av byggematerialer med fokus på total miljøbelatning og klimagassutslipp.

Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2028 skal legges til grunn for arbeidet.
§ 3.9 Støy (PBL § 12-7, 3)
Grenseverdiene gitt i tabell 3, 4 og 5 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
§ 3.10 Luftkvalitet (PBL § 12-7, 3)

Gjeldende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal legges
til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen. Anbefalingene i retningslinjene skal følges,
så langt det er teknisk mulig.
§ 3.11 Gjenbruk av matjord

Det skal utarbeides plan for bruken av jordressursene i planområdet. Planen skal
utarbeides i henhold til Vestfold Fylkeskommune sin «Veileder til matjordplan».
§ 3.12 Parkering
Ved etablering av felles p-anlegg skal minst 10% av p-plassene være avsatt for elbil med
lademulighet og være tilrettelagt for sambruk.
§ 4 Bebyggelse og anlegg (PBL. § 12-5, 1 og 14)
§ 4.1 Bebyggelse for offentlig og privat tjenesteyting (o_OPT)
Maks. utnyttelsesgrad BRA 14 500 m2 BRA
Kotehøyde på plan 1 skal ligge på maks kote +54,00 m.o.h.
Det tillates etablert totalt 4 plan, sokkeletasje, plan 1, plan 2 og takplan for tekniske rom opptil kote
+67,5 m.o.h. som gesimshøyde.
Enkelte oppstikkende tekniske installasjoner som heis, trapper ventilasjonsanlegg, solfangere,
varmepumper el. andre miljøteknisk installasjoner tillates å bygges opp til maks. kote +68,5 m.oh.
Takform skal være kompakttak og/eller pulttak, og kan variere i helning.
Det tillates annen bruk av materialer på kledning for å etablere ulike miljøtiltak, som integrering av
solcelle- og solfangeranlegg, varmepumper, ventilasjonsaggregater på tak og fasader.
Det tillates balkonger og utkraginger utenfor byggegrensen.

Renovasjonsløsning skal anlegges i sokkeletasje med tilrettelagt inngang for henting.
Hovedinngang, inngangsparti og atriumshager skal ha høy kvalitet på utførelse og materialbruk.

4.2 Estetikk og utforming
Bygningskomplekset skal være sammensatt av fire enheter knyttet sammen av en sentral akse. De
fire enhetene skal danne interne åpne eller lukkende gårdsrom/atrier. Det skal minst lages to
lukkebde atrier.
De omsluttende fasadene til de fire enhetene skal ha tegl som hovedmateriale, men kan ha innslag
av annet byggemateriale/tilleggsmateriale. Fargene på tilleggsmateriale, vindusinnramming og
detaljer skal harmonere med fargene i teglen. Bruk og plassering av plater og vinduer skal bidra til
et variert uttrykk.
Hagene skal være synlig fra bogruppenes fellesarealer med utstrakt bruk av glass.
Den sentrale aksen skal ha tre som hovedmateriale.
Gesimshøyder inn mot gårdsrommene/atriene kal være lavere en de omsluttende teglveggene for
å gi variasjon og bedre lys /solforhold. Sentral aksen skal være høyere enn den øvrige
bygningsmassen.

§ 5 Grønnstruktur (PBL. § 12-5, 3 og 14)
§ 5.1 Park (o_GP1)
o_GP1 skal være offentlig.
Det skal opparbeides overbygget sykkelparkering med plass til minst 30 sykler ved ansattinngang
og minst 20 sykler ved hovedinngang. Det tillates inntil 90 m2 BRA med maks møne-/
gesimshøyde opptil kote +57,5 m.o.h.
Det kan opparbeides bygg for tekniske installasjoner på inntil 80 m2 BRA på terreng eller under
terreng. Maks møne-/ gesimshøyde er kote +57,5 m.o.h.
Det skal etableres gjennomgående gangveier/stier innenfor formålet som knytter seg til
eksisterende gang- og sykkelvei merket GS1 i plankart.
Innenfor området kan det etableres regnbed.

Langs gangveiene skal det opparbeides plasser for benker og enkelte sittegrupper.
§ 5.2 Park (o_GP2)
o_GP2 skal være offentlig.
Området skal opparbeides for lek, aktivitet og opphold. Det skal særskilt legges vekt på prioritering
av barn- og unges interesser ved utforming av utearealene som grenser mot barnehagen.
Det skal opparbeides gjennomgående gangveier/stier innenfor området. Forbindelse til
eksisterende turvei utenfor planområdet skal etableres.
Det tillates opparbeidet bygg for utstyrsoppbevaring/drivhus/opphold innenfor formålet på inntil 100
m2 BRA med maks møne-/ gesimshøyde opptil kote +57,5 m.o.h.
Det skal opparbeides en aktivitetssone med trimapparater tilpasset bruk for ulike aldre.
Det kan opparbeides bygg for tekniske installasjoner på inntil 80 m2 BRA på terreng eller under
terreng. Maks møne-/ gesimshøyde er kote +57,5 m.o.h.

Innenfor området kan det etableres regnbed.
§ 5.3 Park (o_GP3)
o_GP3 skal være offentlig.
Innenfor området skal det opparbeides et eller flere definerte landskapsrom avgrenset med
vegetasjonsbelter med variert artssammensetning med vekt på årsvariasjon. Sitteplasser skal
etableres.
Det tillates opparbeidet bygg for oppbevaring på inntil 50 m2 BRA med maks møne-/ gesimshøyde
opptil kote +57,5 m.o.h.
Det skal opparbeides bålplass og amfi innenfor formålet.
Det skal opparbeides stier og gangveier innenfor formålet.
Eksisterende vegetasjonsbelte skal bevares i størst mulig grad.
§ 5.4 Vegetasjonsskjerm (o_GV)
o_GV skal være offentlig.
Vegetasjonsskjermen skal fungere som en buffersone mellom bebyggelse og tilgrensende LNFområder.
Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Landskapsplanen eller annen plan skal
synliggjøre hva som skal bevares av vegetasjon og beskrive hvordan vegetasjonen skal sikres i
byggefasen.
Skjøtsel av vegetasjonsskjermen skal foretas jevnlig for å opprettholde buffersonens beskyttende
funksjoner. Det er tillatt med tynning og nyplantning.

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. § 12-5, 2 og 14)
§ 6.1 Kjørevei (o_KV)
o_KV skal være offentlige.
§ 6.2 Vei (o_V1-3)
Vei o_V1, o_V2 og o_V3 skal være offentlige.
Vei o_V2 skal forbeholdes ansatte på sykehjemmet, varelevering, renovasjon og Firingen
trafostasjon.
Vei o_V3 skal forbeholdes adkomstvei for buss, bårebil og utrykning til sykehjemmet.
§ 6.3 Fortau (o_F 1-2)
o_F skal være offentlige.
§ 6.4 Gang-/ Sykkelvei (o_GS1-o_GS5)
o_GS1 og o_GS2 skal være offentlige.

§ 6.5 Parkering (o_PA1-o_PA5)
o_PA1, o_PA2, o_PA3, o_PA4 og o_PA5 skal være offentlige.
Innenfor o_PA1 skal det opparbeides 29 p-plasser hvorav minst 3 p-plasser skal være HCparkering.
Innenfor o_PA2skal det opparbeides 29 p-plasser hvorav minst 2 p-plasser skal være HCparkering.
Innenfor o_PA3 tillates etablert korttidsparkering og oppstillingsplass for ambulanse.
Innenfor o_PA4 skal det etableres 20 p-plasser
Innenfor o_PA5 skal det etableres 18 p-plasser hvorav minst 2 p-plasser skal være HC-parkering.
o_PA2 skal forbeholdes parkering for sykehjemmets ansatte, og skal inneholde snuplass for
renovasjonsbil og varelevering.
Hovedinngang, inngangsparti og atriumshager skal ha høy kvalitet på utførelse og materialbruk.
§ 6.6 Annen veggrunn – grøntareal
Annen veggrunn – grøntareal skal være offentlige.
Det tillates opparbeidet beplantning og trapper innenfor Annen veggrunn – grøntareal mellom o_V3
og o_Pa4
Det tillates etablert oppholdsareal for busstopp innenfor Annen veggrunn – grøntareal langs
kjørevei o_KV.

§ 7 Hensynssoner (PBL. 2-6 jfr. §11-8)
§ 7.1 Sikringssoner – Frisikt (H140)

I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers plan.
Oppstammede trær tillates.

§ 8 Rekkefølgebestemmelser (PBL. §12-7, 10)
§ 8.1 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
1. Landskapsplan jfr. § 3.3
2. Snitt og fasader
3. Detaljerte grunnundersøkelser jfr. § 3.6
4. Godkjent matjordplan iht. § 3.11
5. Avtale med nettselskapet om trase for lavspentkabler og plassering av
fordelingsskap/trafo
6. Dokumentasjon på byggematerialer jf. § 4.1
7. Renovasjonsplan
8. Plan for energitekniske løsninger jfr. § 3.7
9. Godkjent VA-plan jfr. § 3.4
10. Godkjent plan for overvannshåndtering jfr. § 3.5

§ 8.2 Igangsetting

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
1. Byggeplan for kommunalt veiareal innenfor planområdet

§ 8.3 Brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse skal følgende være ferdig opparbeidet:
· Kjørevei o_KV
· Vei o_V1, o_V2, o_V3 og f_V
· Parkering o_PA1, o_PA2, o_PA3, o_PA4 og o_PA5
· Fortau o_F
· Gang- og sykkelvei o_GS1

§ 8.4 Ferdigstillelse av grønnstruktur
Områder med park og vegetasjonsskjerm skal ferdigstilles senest 1 år etter gitt
brukstillatelse.

