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1 Om planarbeidet
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Ingeniørservice AS fremmer på vegne av Tove Beate Hoel forslag til detaljregulering for
Narverødveien 19, Gbnr. 153/1, planID 20170154. Formålet med planen er å legge til rette for
framtidig boligbebyggelse.

1.2 Konsekvensutredning
Iht. forskrift om konsekvensutredning skal det vurderes om tiltaket kommer inn under § 2 eller §
3. I kommuneplanen for Tønsberg kommune er området disponert til fremtidig boligbebyggelse.
Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
Detaljreguleringen er således i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at det ikke stilles
krav om konsekvensutredning.

1.3 Planprosessen
1.3.1 Tidligere saksgang
26.10.2017

Oppstartsmøte

25.11.2017

Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt
ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til
23.12.2017.

25.11.2017

Kunngjøring i Tønsberg Blad med frist for merknader satt til
23.12.2017
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2 Gjeldende planstatus
2.1 Nasjonale og regionale føringer
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (1995)
Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal blant annet utarbeide
retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av
betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge blir berørt. Arealer og
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt
eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning.

2.2 Gjeldende planer
2.2.1 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
RPBA har som mål å utforme en felles forpliktende arealpolitikk som skaper rom for en
bærekraftig samfunnsutvikling, samt bidra til større forutsigbarhet i planleggingen for
offentlige og private aktører.
Hensikten med planen er å møte klimautfordringene, samordne areal- og
transportplanleggingen, legge til rette for verdiskaping og styrke rammene for en bedret
folkehelse. RPBA inneholder følgende vedtatte samfunnsmål:
-

Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region

-

Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur,
kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart

-

Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige

-

Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent
arbeidskraft og nyskapende virksomheter

-

Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert

-

Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt

-

Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk

-

Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy

2.2.2 Kommuneplanens arealdel 2014-2026
Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.
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Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet er markert med stiplet rød strek (kilde:
https://kart.tonsberg.kommune.no).

Noen sentrale føringer for reguleringsarbeidet er nedfelt i følgende bestemmelser i
kommuneplanen:


1.12 Uteoppholds- og lekeareal



1.14 Parkering



1.15 Støy



1.16 Estetikk



2.2.2 Fortetting i eksisterende boligbebyggelse

2.2.3 Reguleringsplan for Råel
Eiendommen gbnr 153/1 inngår i boligområde B1 i gjeldende reguleringsplan for Råel,
vedtatt 12.02.1997, PlanID 53017.

Ingeniørservice AS

Tove Beathe Hoel

Planbeskrivelse

Side 4

Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Planområdet er markert med stiplet rød strek (kilde:
https://kart.tonsberg.kommune.no).

Reguleringsplanen forutsetter at det innenfor område B1 kan oppføres bolighus på inntil 2
etasjer, med tillatt bebygd areal BYA = 25%. Maksimal møne-/gesimshøyde er i planen
fastsatt til henholdsvis 8,5 og 5,5 meter til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.

2.3 Pågående planarbeid
Plankonsulent er ikke kjent med at det foregår annet planarbeid av betydning for
reguleringsområdet.
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3 Beskrivelse av planområdet
3.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i et etablert boligområde og grenser mot Narverødveien i øst og
Solvindveien i syd.

Figur 3: Lokalisering av reguleringsområdet (gbnr 153/1) er markert med stjerne (kilde:
https://kart.tonsberg.kommune.no).

3.2 Størrelse og avgrensning
Eiendommen Gbnr. 153/1 består av to teiger på henholdsvis 105,9 og 3313,9 m2.
Reguleringsområdet omfatter sistnevnte teig hvor alle grensepunkt er angitt som «nøyaktige
grensepunkt» i kommunens kartløsning. Tilstøtende del av eksisterende gang- og sykkelvei
mot nord, samt Solvindveien i syd, inngår i planområdet som totalt er på ca. 3,6 daa.

3.3 Eierforhold
Tabell 3-1 Eierforhold på området

Gnr/bnr

Hjemmelshaver

153/1

Privat

153/259

Tønsberg kommune

Tilstøtende del av gang- og sykkelvei
mot nord

153/277

Tønsberg kommune

Tilstøtende del av Solvindveien
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3.4 Grunnforhold
Av «Nasjonal løsmassedatabase» går det fram at løsmassene innenfor eiendommen
hovedsakelig består av «fyllmasse» (løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers
aktivitet), samt noe «strandavsetning» (Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke
over berggrunn eller andre sedimenter).

Figur 4: Kartutsnitt fra nasjonal løsmassedatabase (kilde: https://ngu.no/emne/kartinnsyn).

3.5 Dagens arealbruk
Planområdet fremstår i dag som et gårdstun, bestående av en låve og to eneboliger. Medregnet
2 biloppstillingsplasser per enebolig har eiendommen en bygningsmasse som tilsvarer en
utnyttelsesgrad på vel 18 % BYA (prosent bebygd areal).
Låven har tidligere vært utleid til næringsformål, og videre bruk av låven vil kreve omfattende
rehabilitering. Nord for låven er det en trafo. Eiendommen har adkomst fra Narverødveien,
noe som innebærer at gang- og sykkelveien må krysses ved inn-/utkjøring til eiendommen.

3.6 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende småhusbebyggelse i nærområdet har hovedsakelig saltak med varierende
takvinkel, men valmet tak og flate tak forekommer også. Eksisterende låve innenfor
reguleringsområdet skiller seg ut fra øvrig bebyggelse både når det gjelder volum og høyde.
I gjeldende reguleringsbestemmelser for Råel er begrepet «åpen villamessig bebyggelse»
benyttet som overskrift for de områdene hvor det tillates oppført «bolighus» på inntil 2
etasjer. Innenfor eiendommen er det i dag to eneboliger med en grunnflate på vel 100 m2,
mens låvens grunnflate er på ca. 320 m2.
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3.7 Stedets karakter
Planområdet har en sentral beliggenhet med kort vei til Tønsberg sentrum. Nordøst for
eiendommen Gbnr. 153/1 er det en rad med boligbebyggelse mellom Narverødveien og
landbruksarealene bortenfor. Vest for Narverødveien, hvor planområdet inngår i et større
etablert boligområde, er det frittliggende småhusbebyggelse på 1 - 1,5 etasje som dominerer
området. Det er imidlertid også innslag av boligbebyggelse i 2 etasjer i nærområdet. Dette
gjelder blant annet boligbebyggelsen like nord for planområdet langs Narverødveien, og
bebyggelsen i Askelysveien som ligger ca. 150 meter sørvest for planområdet.

Figur 5: Skråfoto (mot øst) som viser planområdet og tilstøtende boligbebyggelse (kilde:
https://google.no/maps).

3.8 Landskap og topografi
På den nordøstlige halvdelen av planområdet er terrenget tilnærmet flatt (kote 20), og fra dette
flate partiet faller terrenget noe mot sydvest til eiendommens laveste punkt (kote 18). Utenfor
planområdet faller terrenget videre mot vest og syd. Nord og øst for planområdet er terrenget
tilnærmet flatt.

3.9 Vind, lokalklima og solforhold
Terrenget i området er tilnærmet flatt / slakt skrånende mot sydvest. Det er romslige tomter
rundt eiendommen. Dette gir solrik beliggenhet. Området er ikke spesielt vindutsatt.

3.10 Offentlig og privat servicetilbud
Innenfor en avstand på 600 meter finnes det flere barnehager i nærområdet: Skoglund
barnehage (Glitneveien 20), Glitne Kanvas-barnehage (Glitneveien 26), Slagen barnehage
Glitneveien 28) og Regnbuen barnehage (Stjerneveien 24). Avstanden til Råelåsen barnehage
(Narverødveien 47B) er 1,2 km.
Presterød ungdomsskole og Slagenhallen / Slagen samfunnshus ligger kun 0,6 km unna langs
gang- og sykkelvei. Avstanden til Presterød barneskole er 1 km.
Det er kun 0,4 km til nærmeste dagligvarebutikk (Kiwi Råel).
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Figur 6: Flyfoto som viser planområdets beliggenhet (kilde: https://norgeskart.no).

3.11 Trafikkforhold
3.11.1 Biltrafikk
I følge Vegkart.no har Narverødveien (Fv. 509) en ÅDT på 5000 (2016), og fartsgrensen er
40 km/t. Fartsgrensen i Solvindveien er skiltet til 30 km/t.

Figur 7: Bilde fra Narverødveien og vestover langs Solvindveien. Eneboligen i Narverødveien 19 B
vises til høyre på bildet (kilde: https://google.no/maps).

3.11.2 Kollektivtrafikk
Busstopp med hyppige avganger (rute 111 og 115) er etablert ved planområdet, jfr. bildet
nedenfor (Google Street View). Busstopp for motsatt kjøreretning ligger vis-a-vis
Solvindveien.
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Figur 8: Busstopp ved Narverødveien (kilde: https://google.no/maps).

3.11.3 Myke trafikanter
Det er etablert gang- og sykkelvei langs hele planområdet, på vestsiden av Narverødveien.
Det er sammenhengende gang- og sykkelvei inn til Tønsberg sentrum.

Figur 9: Planområdet fra sydøst (kilde: https://google.no/maps).
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Figur 10: Eksisterende gang- og sykkelvei nord for reguleringsområdet (låven). Gang- og sykkelveien
fortsetter langs Narverødveien vider nordover (kilde: https://google.no/maps).

3.11.4 Støyforhold
I følge temakart for støy / støyvarselkart som er tilgjengelig via kommunens kartløsning
ligger deler av eiendommen innenfor et areal som er definert som gul støysone (Lden>55dB).
Støyvarselkartet viser en prognosesituasjon fram i tid, og en beregning av støynivå for 2025
er lagt til grunn for avgrensning av støysonene. Det er gjennomsnittlig støynivå Lden som er
beregnet, og det er beregnet i høyde 4 m over bakken. Støysonene er et varsel om hvor støy
kan være en støykonflikt i forhold til bebyggelse. Dersom det er aktuelt med utbygging av
støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene skal det gjøres mer nøyaktige støyberegninger.

Figur 11: Støyvarselkart (kilde: https://vegvesen.no).

Ingeniørservice AS

Tove Beathe Hoel

Planbeskrivelse

Side 11

3.12 Barn og unge
Kartutsnittet nedenfor viser regulerte friområder/parker/lekeplasser, samt gang- og
sykkelveier, vest for Narverødveien.

3.13 Friluftsliv og uteområder
Like øst for Narverødveien 19A og 19 B ligger det, i tilknytning til Slagenhallen, et større
nærturområde som er registrert med svært høy rekreasjonsverdi. I dette området finnes det
blant annet idrettsanlegg, stier og lysløype. Rekreasjonsområdet er lett tilgjengelig fra
planområdet.

Figur 12: Regulerte «grøntarealer» i nærområdet (kilde: https://kart.tonsberg.kommune.no).
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3.14 Kulturminner og kulturmiljø
Av temakart «Kulturminner» (Vestfoldkart) går det fram at reguleringsområdet inngår i et
område som tidligere er undersøkt med tanke på kulturminner. Med unntak av eksisterende
låve, som er registrert som «nyere tids kulturminner», er det ingen registreringer innenfor
reguleringsområdet.

Figur 13: Kartutsnitt som viser område som er undersøkt med tanke på kulturminner (kilde:
https://kart.tonsberg.kommune.no).

3.15 Naturmiljø og biologisk mangfold
Det har tidligere vært 6 gamle trær på eiendommen:
1. Stor gammel ask i forholdsvis dårlig forfatning, har i flere år vært noe beskåret og
vurdert felt.
2. Mellomstort gammelt epletre av typen Torstein, i forholdsvis dårlig forfatning.
3. Stort gammelt morelltre i dårlig forfatning, har i flere år vært vurdert felt.
4. Stort gammelt bjørketre i kritisk dårlig forfatning, må felles.
5. Stort gammelt bjørketre i kritisk dårlig forfatning, må felles.
6. Stort gammelt lønnetre i kritisk dårlig forfatning, må felles.
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Figur 14: Kartutsnitt som viser registrerte trær på eiendommen Gbnr. 152/1 (kilde: forslagsstiller).

I dag er det kun asketreet og et bjørketre som står igjen. Aska er stor og frittstående med en
vid og balansert krone. Omkrets i brysthøyde anslås til omtrent 3 meter. Treet er tidligere
beskåret, og sårene har grodd godt til. Aska har en del døde greiner i krona. Aska har vært
befart og vurdert av biolog, som konkluderer med at treet har lav biologisk verdi.
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3.16 Fareområder
3.16.1 Flom
Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområde for flom.

Figur 15: Kartutsnitt fra NVE Atlas (kilde: https://atlas.nve.no).

3.16.2 Radon
I følge NGU’s aktsomhetskart for Radon ligger planområdet i et område med «moderat til
lav» aktsomhetsgrad for radon.

Figur 16: Aktsomhetskart for radon (kilde: https://ngu.no/emne/kartinnsyn).
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3.17 Kommunaltekniske forhold

Figur 17: Kartutsnitt som viser oversikt over VA (kilde: https://kart.tonsberg.kommune.no).

I følge kommunens kartverk er det følgende VA-ledninger i området:
Gang- og sykkelvei mot nord:
Vannledning (annen eier): PE 63 mm (anleggsår 2015)
Avløpsledning (felles): BET 225 mm (anleggsår: 1964)
Spillvannsledning:
PVC 160 mm (anleggsår 2015)
Overvannsledning:
PVC 250 mm (anleggsår: 2015)
Solvindveien:
Vannledning:
Spillvannsledning:
Overvannsledning:

PVC 160 mm (anleggsår 1975)
PVC 160 mm (anleggsår 1998), AAS 600 mm (anleggsår 1975)
BET 200 mm (anleggsår: 1998)

Nærmeste brannventiler finnes ved Solvindveien 7 og 11.
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4 Beskrivelse av planforslaget
4.1 Formål med planforslaget
Formålet med reguleringsplanen er å legge forholdene til rette for etablering av
boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor eiendommen gbnr 153/1. Planforslaget
består av to tomannsboliger, én eneboliger samt adkomstveg til tilhørende carporter og
parkeringsarealer. Planen omfatter totalt 5 nye boenheter i tillegg til en eksisterende enebolig.
4.1.1 Arealbruk

Figur 18: Forslag til reguleringsplankart.
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Tabell 4-1 Arealregnskap

Arealtabell
§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg

Areal (m2)

Kommentar

2164,8

BF1 er ny boliger i vest, BF2
er eksisterende enebolig i sør

Energianlegg (E)

17,6

E er eksisterende trafo

Renovasjonsanlegg (R)

17,2

Lekeplass (LEK)

101,3

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1,
BF2)

Sum areal denne kategori

2300,9

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
Veg (V)
Kjøreveg (KV)

551,4

V er regulert for ny intern
veg

139,6

KV er avsatt som
Solvindveien

Gang- og sykkelveg (GS)

65,7

Annen veggrunn

126,5

Parkeringsplasser (P)

250,3

Sum areal denne kategori

1133,4

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm (GV)

196,5

Totalt alle kategorier

3630,9

§12-6. Hensynssoner
Frisikt (H140)

47,8

Bevaring naturmiljø (H560)

240,6
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4.1.2 Hovedgrep
Eksisterende låve og den ene av eneboligene på eiendommen planlegges revet til fordel for to
tomannsboliger og én enebolig med tilhørende anlegg. Da deler av planområdet er utsatt for
trafikkstøy fra Narverødveien er ny boligbebyggelse lokalisert på den vestlige delen av
eiendommen, utenfor gul støysone. Parkeringsarealer og carporter er planlagt nærmest
Narverødveien, slik at carportene fungere som støyskjerm i tillegg til at blir plassert
støyskjermer mellom carportene.

Figur 19: Perspektiv fra sydvest, inkl. volum av bebyggelsen som forutsettes revet.

Eksisterende adkomst foreslås flyttet fra Narverødveien til Solvindveien. Dette vurderes som
en betydelig forbedring i forhold til trafikksikkerhet, da ny adkomstvei innebærer at man
unngår en egen kryssing av gang- og sykkelveien ved kjøring til og fra eiendommen, og
direkte ut i Narverødveien.
4.1.3 Grad av utnytting
6 boenheter innenfor eiendommen gbnr 153/1 tilsvarer en tetthet på ca. 1,6 boliger per dekar.
Utnyttelsen i planforslaget ligger således under kategorien «lav tetthet» i henhold til
inndelingen som er benyttet i RPBA.
Som krav fra UBA må utnyttelsen av arealer avsatt til frittliggende småhusbebyggelse være
BYA=25%.
4.1.4 Byggegrenser
Mot Solvindveien i sør er regulert byggegrense på 5,0 meter i gjeldende reguleringsplan for
Råel videreført i foreliggende detaljreguleringsplan. Byggegrensen mot gang- og sykkelveien
i nord er satt til 4 meter. Nødvendig frisikt ved gang- og sykkelveien er ivaretatt.
Mot Narverødveien (gang- og sykkelveien) er byggegrensen, etter uttalelse fra Statens
vegvesen, fastsatt 15 meter fra senter av fylkesveien. Mot eksisterende boligeiendommer i
vest er byggegrensen satt 6,0 meter fra eiendomsgrensene for å gi et tilstrekkelig privat
uteoppholdsareal.
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4.1.5 Bebyggelse og anlegg
Frittliggende småhusbebyggelse (BF)
I område BF1 legger planforslaget til rette for oppføring av to tomannsboliger og én enebolig
i to etasjer. Tomannsboligene er vertikaldelte boenheter og har privatuteoppholdsareal mot
sørvest. På plankartet er utnyttelsesgraden satt til %BYA = 25%.
Ny bebyggelse planlegges med saltak, med maksimal gesims-/mønehøyde på 6,0 og 8,5 meter
over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal byggehøyde er satt til kote 28,5. Til
sammenlikning ligger mønet på eksisterende låve på kote 29,3.
2 p-plasser for sykkel settes av ved hver hovedinngang.
Eksisterende enebolig som skal bevares inngår i område BF2 som har en tomtestørrelse på
545,2 m2. Maksimal gesims-/mønehøyde er i reguleringsbestemmelsene satt til henholdsvis
6,0 og 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
BF2 vil delta i felles renovasjonsløsning i område f_R, samt at felles lekeplass f_LEK også
omfatter denne boligeiendommen.
Uteoppholdsarealer
I kommuneplanens arealdel (punkt 1.12) stilles det krav til 150 m2 uteoppholdsareal pr.
boenhet for tomannsboliger og eneboliger. Dette vises på situasjonsplanen hvor hver boenhet
får avsatt privat uteoppholdsareal og områdene sør og nord for lekeplassen blir felles
uteoppholdsarealer. Eneboligene har tilfredsstillende uteoppholdsareal (minimum 150 m2).
Kommuneplanens bestemmelser vedrørende areal- og kvalitetskrav for uteoppholdsarealer er
videreført i reguleringsbestemmelsene.
På uteoppholdsplanen på neste side vises private uteoppholdsareal henholdsvis på nord, sør
og vestlig side av boenhetene. Eneboligene (5 og 6) har tilstrekkelig areal innenfor eget
private uteoppholdsareal. Tomannsboligene (1 – 4) oppfyller kravet ved å inkludere felles
uteoppholdsarealer øst for tomannsboligene.
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Figur 20: Oversikt over lokalisering av uteoppholdsarealer

Uteoppholdsplanen viser P MUA for hver boenhet med et samlet areal på 876,3 m2.
Uteoppholdsarealene markert UT er felles uteoppholdsarealer til et samlet areal på 258,4 m2.

Felles uteoppholdsareal

258,4 m2

Privat uteoppholdsareal

876,3 m2

Sum MUA

1134,7 m2

Energianlegg (o_E)
Eksisterende trafo reguleres til offentlig energianlegg (o_E).
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Renovasjonsanlegg (f_R)
Innenfor en avstand på 15 meter fra Solvindveien, ved adkomstveien, er det avsatt et område
for felles renovasjon. Dette området skal være felles for alle boenhetene innenfor
reguleringsområdet. I henhold til retningslinjer fra VESAR er det beregnet at det for 6
boenheter må etableres følgende avfallsbeholdere:
Restavfall:
1 x 1000 liter
Papir:
1 x 1000 liter
Plastemballasje 1 x 1000 liter
Glass / metall: 1 x 360 liter
Matavfall:
1 x 240 liter
Det forutsettes at renovasjonsbilen stopper i Solvindveien ved tømming av avfallsbeholderne.
Lekeplass (f_LEK)
Sentralt i reguleringsområdet er det i henhold til krav i kommuneplanens arealdel avsatt en
felles lekeplass på 101 m2 for alle boenhetene innenfor reguleringsområdet. Da lekeplassen
delvis ligger innenfor gul støysone forutsettes det at etablering av carporter i område f_P og
støyskjerm. Dette sikres etablert i rekkefølgebestemmelsene. Denne løsningen har Norconsult
vurdert som tilfredsstillende for lekeplassen i planforslaget. I bestemmelsene er det stilt krav
om etablering av minimum tre lekeapparater med forskjellige funksjoner, samt sitteplass.
4.1.6 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Veg (f_V)
Fra Solvindveien vil adkomsten til boenhetene innenfor reguleringsområdet foregå via felles
adkomstvei f_V med 5 meters reguleringsbredde og 3 meter kjørebanebredde. Arealet
benyttes også som manøvreringsarealer til og fra carporter. Dagens adkomst til eiendommen
fra Narverødveien stenges. Ved carportene er f_V regulert med 7 meter bredde for
manøvreringsfelt for biler.
Kjøreveg (o_KV)
Tilstøtende del av Solvindveien (til senterlinje) inngår i reguleringsområdet og reguleres til
offentlig kjørevei o_KV.
Gang-, sykkel- og kollektivtrafikk (GS)
Fra reguleringsområdet er det sammenhengende gang- og sykkelvei til Tønsberg sentrum.
Tilstøtende del av gang- og sykkelvei mot nord (til senterlinje) er tatt med i
reguleringsområdet med tanke på at det kan etableres en gangforbindelse mellom
boligområdet og gang- og sykkelveien.
Parkering (f_P)
Område f_P reguleres i forbindelse med felles garasjeanlegg / biloppstillingsplass for alle
boenheter innenfor planområdet. Det er avsatt to biloppstillingsplass per boenhet, hvorav en
av plassene lokaliseres til carport. Parkeringsarealet er vist på illustrasjonsplanen. I tillegg
skal én biloppstillingsplass være HC parkering som vist i illustrasjonsplanen.
Carportene planlegges med saltak, med maksimal mønehøyde på 3,0 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal byggehøyde er satt til kote 23,6.
Hver carport vil ha et bebygd areal på 21 m2. 6 enheter utgjør da totalt 126 m2. Et viktig
premiss for planlegging av området har vært å legge carportene mot Narverødveien slik at de
også vil fungere som støyskjerm mot Narverødveien. Reguleringsforslaget legger til rette for
at det etableres støyskjerm mellom carportene for å redusere støy fra trafikken på
Narverødveien.
Ingeniørservice AS

Tove Beathe Hoel

Planbeskrivelse

Side 22

Det skal oppføres sportsboder i f_P innenfor byggegrense som vist i plankart med maksimal
gesimshøyde på 2,0 meter.
4.1.7 Hensynssoner
Frisiktsoner (H140)
Med bakgrunn i at Solvindveien har en skiltet hastighet på 30 km/t og trafikkmengden i
adkomstveien (f_KV) vil være i overkant av en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 50, er det avsatt en
frisiktsone ved avkjøringen mot Solvindveien på 6 x 25 meter. Mot gang- og sykkelveien i
krysset Solvindveien x Narverødveien er det, i henhold til innspill fra Statens vegvesen,
regulert inn en frisiktsone på 8 x 20 meter. I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at det
ikke tillates sikthindringer som overstiger 0,5 meter i frisiktsonene.
Bevaring naturmiljø (H560)
Asketreet skal bevares og angitt hensynssone i plankartet omfatter innmålt trekrone og antatt
størrelse på rotsystemet. I hensynssonen/rotsonen tillates det ikke graving som kan skade
hovedrøtter. I området kan det tillates forsiktig graving av de 10-15 cm øverste jordlaget.
Fundament for veg og parkeringsareal bygges opp fra dette nivå. For å sikre vanntilførsel er
det i illustrasjonsplanen vist et felt med gressarmeringsstein som en mulighet.
4.1.8 Estetikk
Eksisterende låve og en enebolig vil bli revet og erstattet med to tomannsboliger og én ny
enebolig.
Reguleringsforslaget innebærer således at låven som dominerer området i dag, både i forhold
til volum og høyde, blir erstattet med mindre bygninger og en mer åpen bebyggelse. Den
gamle aska vil få en sentral plassering og bevares for å forsterke opplevelsen av et tun
innenfor planområdet.

Figur 21: Perspektiv fra nordøst, inkl. volum av eksisterende bebyggelse som forutsettes revet.

4.1.9 Rekkefølgekrav
I reguleringsforslaget er det gitt rekkefølgebestemmelser om ferdigstillelse av felles lekeplass
f_LEK, kommunaltekniske planer og ferdigstillelse av carporter i område f_P.
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4.1.10 Teknisk infrastruktur, overvann
Planlagt bebyggelse kan kobles til kommunaltekniske anlegg i Solvindveien eller i gang- og
sykkelveien nord for eiendommen. Kommunaltekniske planer inkl. plan for
overvannshåndtering utarbeides i forbindelse med byggesøknad.
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5 Virkninger av planforslaget
5.1 Gjeldende reguleringsplan
I følge gjeldende reguleringsplan for Råel kan det innenfor eiendommen Gbnr. 153/1, som er
en del av byggeområde B1, oppføres «bolighus på inntil 2 etasjer». Maksimal møne/gesimshøyde er satt til henholdsvis 8,5 og 5,5 meter målt fra overkant møne til planert
terrengs gjennomsnittsnivå. Tillatt bebygd areal (BYA) er 25 prosent.
I foreliggende forslag til detaljreguleringsplaner er maksimal møne-/gesimshøyde satt til 8,5 /
6,0 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Planforslagene
viderefører således tillatt byggehøyde i gjeldende reguleringsbestemmelser for eiendommen. I
tillegg vises det til at planlagt bebyggelse vil bli ca. 0,8 meter lavere enn eksisterende låve.
Ved tolkning av begrepet «åpen villamessig bebyggelse» er det etter plankonsulents vurdering
særlig bebyggelsens volum og høyde som bør vektlegges. Tomannsboligene som ønskes
oppført har en grunnflate på 142,8 m2 og eneboligen kan oppføres med en maksimal
grunnflate på 100 m2. Eksisterende boliger i området har en grunnflate på 130 - 190 m2.

5.2 Overordnede planer
Av § 2.2.2 i bestemmelsene til kommuneplanens areadel går det fram at det ved fortetting i
eksisterende villaområder som hovedregel skal fortettes med frittliggende boligbebyggelse.
Enebolig og tomannsboliger går innenfor dette formålet.
Foreliggende reguleringsforslag forutsetter at ca. 420 m2 av eksisterende bygningsmasse
(låven og en enebolig) rives til fordel for to tomannsboliger og én enebolig med samlet
bebygd areal på inntil 385,6 m2.
I kommuneplanens § 1.16.1 er det fastsatt følgende krav til estetikk / byggeskikk:
«Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og
egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Det skal
benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger. Bygninger skal harmonisere
med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan gis en moderne utforming. I
fortettingsprosjekter som gir brudd med eksisterende karakter, skal
utbyggingsprosjektet tilføre området nye kvaliteter.»
I forkant av oppstartsmøtet med kommunen ble det vurdert en løsning med to «6mannsboliger» på eiendommen. På bakgrunn av kommunens innspill i planarbeidet ble det
etter oppstartsmøtet foretatt en ny vurdering, hvor bebyggelsen er splittet opp i mindre
enheter. Når det gjelder bebyggelsens høyde vises det til reguleringsforslaget innebærer at
maksimal tillatt byggehøyde fastsatt i reguleringsplanen fra 1997 videreføres i
detaljreguleringsplanen.

5.3 Grunnforhold
På bakgrunn av disse opplysningene har GrunnTeknikk AS foretatt en vurdering av
områdestabiliteten med tanke på etablering av boligbebyggelse på eiendommen. I rapport
113469n1 kan ikke GrunnTeknikk, ut fra en helhetsvurdering av topografi og generell
kunnskap om grunnforholdene i området, identifisere et mulig løsneområde for skred som kan
true tomta. Da eiendommen ikke ligger innenfor en faresone er det konkludert med at
områdestabiliteten er tilfredsstillende. Det framgår imidlertid av rapporten at lokalstabilitet
ved evt. utgraving og fundamenteringsløsninger for nye bygg må vurderes ved senere
detaljprosjektering.
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5.4 Stedets karakter
Planlagte boliger, som vil erstatte låven som i dag dominerer i området både med tanke på
volum og høyde, vil føre til en mer åpen bebyggelse i framtiden. I tillegg kan det bemerkes at
boligenes fotavtrykk blir mindre enn eksisterende bebyggelse i for eksempel Solvindveien 5,
6 og 7.

5.5 Trafikkforhold
Etablering av 5 nye boenheter (en enebolig eksisterer) vil innebære en trafikkøkning på ca. 25
ÅDT i Solvindveien når vi beregner utfra normal årsdøgntrafikk-øking på 5 pr. boenhet.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Narverødveien og vil gi minimal trafikkbelastning
i eksisterende boligområde. Ved å legge flytte avkjørsel fra Narverødveien til Solvindveien
forbedrer vi trafikksikkerheten betydelig.

5.6 Støy
Se vedlegg 8 fra Norconsult. Følgende konklusjoner er lagt til grunn:
-

Utendørs oppholdsareal rundt boligene og mellom boligene og garasjene er godkjent
støymessig, forutsatt at garasjene bygges med støyskjerm mellom.
Innendørs støynivå blir tilfredsstillende, uten fasadetiltak.
Det legges ingen føringer for plassering av lufteventiler.

Planforslaget legger til rette for oppføring av støyskjermer og carporter mot Narverødveien
som vil redusere dagens støyverdier i planområdet. Det skal ikke oppføres nye boenheter
innenfor gul støysone og vi vurderer at på bakgrunn av denne rapporten opprettholder nytt
planforslaget kravet om støyverdier.

5.7 Barns interesser
Kommuneplanens krav til leke- og uteoppholdsarealer er lagt til grunn for
reguleringsforslaget.

5.8 Kulturminner og kulturmiljø
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 kulturminneforvaltningen
varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.
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5.9 Naturmangfold
Det er ikke registrert spesielle verdifulle lokaliteter i forhold til biologisk mangfold innen de
ubebygde arealene på eiendommen som består av hageareal (gressplen) og gruset kjørevei /
biloppstillingsplasser.
Et stort asketre som står på tunet ved Narverødveien 19 ble befart av biolog Hallvard Holtung,
Asplan Viak AS den 8. juni 2018, se vedlegg 9. Bildene nedenfor viser treets tilstand ved
befaring.

Figur 22: Bilder av asketreet ved låvebroen.

Holtung har foretatt følgende vurdering:
«Treet har stor omkrets, men mangler hulheter, spesielt grov bark eller andre verdifulle
karakterer for biologisk mangfold. Det ble ikke registrert sjeldne eller spesielle arter på treet,
og treet faller heller ikke inn under forskrift om hul eik som utvalgt naturtype. Etter metodikk
for hhv. naturtypekartlegging (DN-håndbok 13) og håndbok i konsekvensanalyser (V712), vil
treet få lav verdi».
Vi har i planforslaget sett på mulighetene for å bevare asketreet og kommet frem til at det skal
avsettes en hensynssone som ikke tillater vesentlig terrenginngrep. Se kap. 4.1.8 Estetikk.
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5.10 Sol- og skyggeforhold
I kommuneplanen er det en retningslinje som anbefaler at uteoppholdsarealer bør ha direkte
sollys på minimum halvparten av bakkearealet kl. 15:00 ved jevndøgn. Alternativt bør minst
en fjerdedel av arealene ha direkte sollys minimum 5 timer ved jevndøgn. Skyggevirkninger
kl. 15 på dette tidspunktet er illustrert nedenfor. Asketreet er ikke inkludert i illustrasjonen,
men vil kaste skygge over veg og parkeringsarealer.

Figur 23: Skyggeanalyse ved kl. 15:00, 21. mars.
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6 Innkomne innspill
6.1 Varsel og oppsummering av merknader
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 25.11.2017, med frist om innspill satt til
23.12.2017. Oppstart av planarbeidet ble varslet i Tønsberg Blad, på kommunens nettside og
ved brev til naboer og andre berørte parter.

Figur 24: Kunngjøringsannonse Tønsberg Blad, 25.11.2017
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Det er kommet inn følgende uttalelser:
1. Vestfold fylkeskommune, brev datert 12.12.2017
a) Fylkeskommunen er på generelt grunnlag positive til en høy utnyttelse innenfor
langsiktig utviklingsgrense (RPBA), så sant antall boenheter er i samsvar med
kommunens boligbehov og kommunen anser det som riktig med en høy utnyttelse i
dette området. Høy utnyttelse må heller ikke gå på bekostning av andre kvaliteter
innenfor boområdet, slik som utearealer.
b) Fylkeskommunen forutsetter at planbeskrivelsen viser hvordan kravene som stilles i
kommuneplanen er oppfylt, det gjelder for eksempel krav til egnet uteareal, herunder
arealer til barn og unge. Hvilken innvirkning trafikken langs Narverødveien vil ha på
arealer som avsettes til barn og unge må vurderes i planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
a) Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av to tomannsboliger
og én enebolig i tillegg til én eksisterende enebolig, totalt 6 boenheter. Dette innebærer
en tetthet på ca. 1,6 boliger per dekar. I forhold til Regional plan for bærekraftig
arealbruk tilsvarer dette «lav tetthet». Kommuneplanens krav til leke- og
uteoppholdsarealer, parkeringsplasser m.m. er lagt til grunn for reguleringsforslaget.
b) Deler av felles lekeplass og felles uteoppholdsareal for boenhetene innenfor område
BF inngår i gul støysone langs Narverødveien. I henhold til krav i kommuneplanen er
det tatt inn en reguleringsbestemmelse som sikrer at støynivået på lekeplassen, samt
på minimum halvparten av arealer som avsettes til felles uteoppholdsarealer, ikke skal
overstige 55 dBA. Avbøtende tiltak for å oppnå dette er etablering av carporter med
mellomliggende støyskjermer mot Narverødveien. I rekkefølgebestemmelsene er det
stilt krav til dokumentasjon som viser at dette blir ivaretatt ved byggesøknad.
2. Fylkesmannen i Vestfold, brev datert 14.12.2017
a) Fylkesmannen viser til at deler av planområdet ligger i en sone med tykk marin
avsetning, og forutsetter at nødvendige undersøkelser gjennomføres før planen legges
ut til offentlig ettersyn. Eventuelle behov for avbøtende tiltak må fastsettes i
reguleringsbestemmelsene.
b) Minner om at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, jfr. pkt. 5 a) i rundskriv T-2/08
«Om barn og planlegging». Det forutsettes at kommuneplanens krav legges til grunn
for utforming av reguleringsplanen.
c) Det vises til at det står flere store trær på eiendommen, og at disse trærne må
vektlegges særskilt ved vurdering av området etter prinsippene i Naturmangfoldloven
§§ 8-12.
d) Det bes om at «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442»
legges til grunn for planarbeidet, da planområdet vil bli utsatt for veitrafikkstøy.
Aktuelle avbøtende tiltak må innarbeides i planen, inklusiv rekkefølgebestemmelser
som sikrer gjennomføring av eventuelle støytiltak før bebyggelsen tas i bruk.
Forslagsstillers kommentar:
a) Se vedlegg 7 utarbeidet av Grunn Teknikk AS hvor det konkluderes med at
områdestabiliteten er tilfredsstillende for planlagt bebyggelse.
b) Kommuneplanens krav til leke- og uteoppholdsarealer er ivaretatt i
reguleringsforslaget. Da deler av disse arealene ligger innenfor gul støysone, er det tatt
med krav om støyskjerming i plankartet med tilhørende bestemmelser.
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c) Eksisterende trær er registrert og vurdert. Asketreet ved låvebroen skal beholdes og
det er avsatt hensynssone for bevaring av treet.
d) Ny boligbebyggelse blir lokalisert utenfor gul støysone. Her fungerer carportene med
støyskjerm som et støyreduserende tiltak. Avbøtende tiltak for å redusere støynivået
på leke- og uteoppholdsarealer er innarbeidet i planen, samt rekkefølgebestemmelser
som sikrer at støytiltak er gjennomført før bebyggelsen tas i bruk.
3. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), e-post 21.12.2017
Planområdet ligger på løsmasser under marin grense. Før planen legges ut til offentlig
ettersyn må det være dokumentert hvorvidt områdestabilitet kan være en utfordring for
realisering av planen. For å lette høringsprosessen bes det om at hvilke vurderinger og
konklusjoner som er gjort kommer tydelig fram av plandokumentene.
Forslagsstillers kommentar:
Se pkt. 2 a)
4. Lisbeth og Rune Sørdalen, e-post 08.12.2017
a) Sørdalen er positiv til at området utvikles videre, men mener at det må være en
forutsetning at eiendommen utvikles innenfor formålet i gjeldende reguleringsplan
som er «frittliggende småhusbebyggelse». Dette begrunnes med at de er bekymret for
at området vil miste sin egenart dersom det åpnes for «konsentrert
småhusbebyggelse».
b) Viser til at de for noen år siden vurderte en utbygging på deres tomt, og at de da fikk
beskjed fra kommunen om å holde seg innenfor gjeldende utnyttingsgrad på BYA
25%. Mener at dette bør gjelde for Narverødveien 19 også.
Forslagsstillers kommentar:
a) Planforslaget legger til rette for «frittliggende småhusbebyggelse» i form av
tomannsboliger og eneboliger. Eksisterende låve erstattes med mindre
bygningskropper.
b) Vi forholder oss til gjeldende utnyttelsesgrad på BYA=25%.
5. Statens vegvesen, brev datert 03.01.2018
a) Ved flytting av adkomsten fra Narverødveien til Solvindveien er det viktig at
adkomsten trekkes så langt som mulig fra fylkesveien, slik at personbil kan stå
vinkelrett på gang- og sykkelveien.
b) Mot GS-veien skal det reguleres en frisikt på 20 x 8 meter. Innenfor frisiktområdet er
det ikke akseptabelt med innretninger høyere enn 0,5 meter.
c) Det forutsettes at en byggegrense på 15 meter fra senter av fylkesveien legges til
grunn for den videre planleggingen. Parkering eller garasjeanlegg er ikke akseptabelt
innenfor byggeforbudsonen.
Forslagsstillers kommentar:
a) Ny adkomst fra Solvindveien legges vest for eksisterende enebolig. Avstanden fra
adkomsten til gang- og sykkelveien blir da ca. 30 meter, noe som ligger godt til rette
for at kjøretøyer kan stå vinkelrett på gang- og sykkelveien.
b) Frisiktsone mot GS-vei er ivaretatt i reguleringsforslaget
c) Byggegrense på 15 meter fra senter av fylkesveien er ivaretatt i reguleringsforslaget.
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7 Risiko- og sårbarhetsvurderinger
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert. Analysen skal
finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risikoog sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av
analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det
settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene.
Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført av Ingeniørservice AS. Indentifiseringen er
foretatt på bakgrunn av den enkeltes kjennskap til området og planen. Resultatet er satt inn i
en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De
forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte
hendelse.
Tabell 7-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år.

Grad av sannsynlighet
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig
Usannsynlig

Beskrivelse
Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger
Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe
Hendelsen kan inntreffe
Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe
Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne
inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles
lav

Tabell 7-2 Klassifisering av konsekvens.

Grad av konsekvens
Ufarlig

Beskrivelse

Mindre alvorlig

Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller
miljømessig skade

Alvorlig

Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men kun sjelden med
døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade

Svært alvorlig

Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget
betydelig økonomisk eller miljømessig skade

Katastrofalt

Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade eller døde,
eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade

Ingeniørservice AS

Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller
miljømessig skade av ubetydelig størrelse
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Tabell 7-3 Klassifisering av konsekvens.

Konsekvens
Sannsynlighet

1. Ufarlig

3. Alvorlig

6

2. Mindre
alvorlig
7

5. Katastrofalt

8

4. Svært
alvorlig
9

5. Meget sannsynlig
4. Sannsynlig

5

6

7

8

9

3. Mindre
sannsynlig
2. Lite sannsynlig

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

1. Usannsynlig

2

3

4

5

6

GRØNN

Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig

GUL

Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes

RØD

Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig

10

7.1 Identifiserte risikoer

Kommentar/
Tiltak / Kilde

Sannsynlig
Konsekvens
Risiko

Relevant
(JA/NEI)

Hendelse/
Situasjon

Tabell 7-4: Ros sjekkliste

Natur- og miljøfaktorer
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for:
Planområdet omfattes ikke av
Nei
1. Jord-, kvikkleire-, steinskred
aktsomhetsområder i NVE Atlas
2. Snø/isras
Nei
3. Fare for utglidning (geoteknisk ustabilitet) Ja
2 3 6 Planområdet ligger på løsmasser
under marin grense.
Planområdet ligger utenfor
Nei
aktsomhetsområde for flom (NVE
4. Flom i elv, bekk eller lukket bekk
Atlas)
5. Tidevannsflom

Nei

6. Er det radon i grunnen

Ja

7. Annet (angi)
Vær/vind:

Nei

8. Vindutsatte områder
9. Nedbørutsatte områder
Natur-/ kulturområder:

Nei
Nei

10. Sårbar flora

Ja

11. Sårbar fauna /fisk
12. Verneområder
13. Vassdragsområder

Nei
Nei
Nei

Ingeniørservice AS

2 3 6

3 2 6

Radon aktsomhetskart (NGU) viser
«moderat til lav» aktsomhetsgrad.

Et stort asketre er registrert og
beskrevet i planbeskrivelsen.
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Nei
14. Fornminner (fredet)
Ingen registreringer i «Askeladden»
Nei
15. Kulturminne/miljø
Ingen registreringer i “Askeladden”
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for:
16. Vei, bru, knutepunkt
17. Havn, kaianlegg
18. Sykehus/-hjem, kirke
19. Brann/politi/sivilforsvar
20. Kraftforsyning
21. Vannforsyning, herunder slukkevann for
brann
22. Har området bare en atkomstrute for
brannbil
23. Forsvarsområde

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Brannventil ved Solvindveien 7 og
11.

Nei
Nei
Nei
Nei

24. Tilfluktsrom
25. Områder for idrett/lek
26. Park; rekreasjonsområder
Nei
Nei
27. Vannområder for friluftsliv
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
28. Akutt forurensning
Nei
29. Permanent forurensning
Nei
Nei
30. Støv og støy; industri
31. Støv og støy; trafikk

Ja

32. Støy; andre kilder
33. Forurenset grunn
34. Forurensning i sjø

Nei
Nei
Nei

35. Høyspentlinje (stråling eller klatrefare)
36. Risikofylt industri
37. Avfallsbehandling

Nei
Nei
Nei
Nei

38. Oljekatastrofeområde
Medfører planen/tiltaket:
39. Fare for akutt forurensning
40. Støy og støv fra trafikk
41. Støy og støv fra andre kilder
42. Forurensning i sjø
43. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

44. Ulykke med farlig gods
45. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til
området
Trafikksikkerhet
46. Ulykke i av- påkjørsler

Nei

47. Ulykke med gående / syklende

Ja

48. Ulykke ved anleggsgjennomføring

Ja

Ingeniørservice AS

Deler av planområdet ligger
2 3 6 innenfor gul støysone
(Narverødveien).

Nei
Ja

1 3 3 Avkjøring fra Solvindveien (30 km/t)
Ved bruk av eksisterende adkomst
2 3 6 fra Narverødveien må gang- og
sykkelveien krysses
Det vil være noe anleggstrafikk med
1 3 3
større kjøretøy.
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49. Andre ulykkespunkter
Andre forhold
50. Er tiltakene i seg selv et sabotasje/terrormål
51. Er det potensielle sabotasje/terrormål
i nærheten
52. Regulerte vannmagasiner, med spesiell
fare for usikker is, endringer i vannstand
med mer
53. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
54. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.
55. Militære anlegg
56. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring
57. Annet (angi)
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Ja

1 3 3

Kryss Solvindveien x Narverødveien
med gang- og sykkelvei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Avbøtende tiltak
Det framgår av gjennomgangen av uønskede hendelser og sammenstillingen av vurdering
av sannsynlighet og konsekvens, at tiltaket vil ha liten innvirkning på risiko for uønskede
hendelser. En har vurdert at fem av de mulige uønskede hendelsene kommer i gul kategori:
«Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte», og tre av de mulige uønskede hendelsene
kommer i grønn kategori: «Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres».
Følgende avbøtende tiltak foreslås vurdert for å redusere risikoen for uønskede hendelser:

7.1.1 Fare for utglidning (geoteknisk ustabilitet) (punkt 3)
Planområdet ligger på løsmasser under marin grense. I følge «Nasjonal løsmassedatabase»
består løsmassene hovedsakelig av «fyllmasse» (løsmasser tilført eller sterkt påvirket av
menneskers aktivitet), samt noe «strandavsetning» (Strandavsetninger ligger som et
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter). GrunnTeknikk AS har i
rapport 113469n1 datert 28.02.2018 beskrevet at planområdet ikke ligger innenfor et
aktsomhetsområde eller en faresone, og at områdestabiliteten således er tilfredsstillende.
Risikoreduserende tiltak:
I vedlegg 7 konkluderes det med at lokalstabiliteten ved evt. utgraving og
fundamenteringsløsninger for nye bygg vurderes ved senere detaljprosjektering. Dette er
ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.

7.1.2 Radon i grunnen (punkt 6)
Aktsomhetskart (NGU) for radon viser «moderat til lav» aktsomhetsgrad.
Risikoreduserende tiltak:
Avbøtende tiltak (radonsperre) vil bli ivaretatt i byggesaken.

7.1.3 Sårbar flora (punkt 10)
Asketreet har estetisk verdi for området. Treet kan være til fare ved trevelt eller greiner som
kan knekke og falle ned på bakken. Lekeplassen er i umiddelbar nærhet til treets dryppsone.
Risikoreduserende tiltak:
Ved beskjæring og sikring av treet av kyndig personell reduseres faren for av greiner
knekker.
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7.1.4 Støv og støy, trafikk (punkt 31)
Planlagt boligbebyggelse er lokalisert lengst vest på eiendommen, utenfor støysonen. Deler
av felles lekeplass og uteoppholdsarealer er lokalisert innenfor gul støysone.
Eksisterende enebolig i område BF2 ligger delvis innenfor sonen, men uteoppholdsareal på
150 m2 iht. kommuneplanens krav tilfredsstilles utenfor gul støysone.
Risikoreduserende tiltak:
I vedlegg 8 vurderes det at støyforholdene tilfredsstilles ved oppføring av carporter og
støyskjermer mot Narverødveien.

7.1.5 Ulykke i av-/påkjørsler (punkt 46)
Avkjøring fra Solvindveien (30 km/t).
Risikoreduserende tiltak:
Det bør sikres at det er god sikt i kryss ved at vegetasjon i frisiktsoner holdes lavere enn 0,5
meter. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.

7.1.6 Ulykke med gående / syklende (punkt 47)
Eiendommen har i dag adkomst fra Narverødveien, med kryssing av eksisterende gang- og
sykkelvei.
Risikoreduserende tiltak:
For å unngå at trafikk til / fra reguleringsområdet må krysse gang- og sykkelveien langs
Narverødveien er det i reguleringsforslaget foreslått å stenge eksisterende adkomst, slik at
planområdet får ny adkomst fra Solvindveien. Dette vil øke trafikksikkerheten betraktelig.

7.1.7 Ulykke ved anleggsgjennomføring (punkt 48)
Det vil være noe anleggstrafikk med større kjøretøy i en begrenset periode.
Risikoreduserende tiltak:
Det bør sikres at det er god sikt i kryss ved at vegetasjon i frisiktsoner holdes lavere enn 0,5
meter.

7.1.8 Andre ulykkespunkter (punkt 49)
Kryss Solvindveien x Narverødveien med gang- og sykkelvei.
Risikoreduserende tiltak:
Frisiktsone i henhold til uttalelse fra Statens vegvesen er tatt inn i reguleringsforslaget.
Konklusjon
Tiltaket kan igangsettes som planlagt. Bestemmelser til plan og videre byggesaksbehandling
fanger opp aktuelle avbøtende tiltak etter ROS-analysen.
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7.2 Oppsummering
For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for
de forskjellige risikoene satt inn i en tabell.
Tabellen 7.5 viser resultatet uten at avbøtende tiltak er iverksatt.
Tabell 7-5 Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene.
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

Mindre
alvorlig

46, 48, 49

3, 6, 10, 31, 47

Alvorlig

Svært alvorlig

Katastrofalt

Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig
Usannsynlig

Fargeforklaring:
Røde felter: Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak).
Gule felter: Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes.
Grønne felter: Akseptabel risiko.
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