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A ndre grunneiere eller rettighetshavere innenfo r foreslått planavgrensning :
Deler av Bjellandveien er inkludert i planområdet, Tønsberg kommune er eier av veien.
Heftelser :
Det foreligger ingen heftelser på eiendommen
Formålet med planen:
Formålet med planarbeidet er utvikle Bjellandveien 24 til en blanding av næring i form av
kontor/tjenesteyting og bolig.
Utviklingen av området vil kreve ombygging og omdisponering av dagens bebyggelse samt
ny bebyggelse
Eksisterende bebyggelse og bruk:
Eksisterende bebyggelse består av eldre næringsbebyggelse (ca. 7500 m2).
Bebyggelsen ble opprinnelig bygget for Tønsbergs blad, med kontorer, trykkeri mv.
Bebyggelsen benyttes i hovedsak til kontor og lager samt noe verksted/industri.
Store deler av bebyggelsen er utdatert i forhold dagens myndighetskrav og det som
etterspørres i markedet.

Fig.1 - Eksisterende bebyggelse

Beskrivelse av tiltaket
Ny bebyggelse planlegges med 3 til 5 etasjer Noe av den eksisterende bygningsmassen som
i dag benyttes til kontor/næring konverteres til bolig.
Totalt utgjør prosjektet ca. 17 600 m2 inkludert eksisterende og ny bebyggelse. Arealene
planlegges fordelt med ca. 14 100 m2 bolig (ca. 200 boenheter) og ca. 3500 m2 næring, som
bygges i flere utviklingstrinn. Aktuell næring innenfor området vil være kontor og
offentlig/privat tjenesteyting (f.eks fysioterapi, helse mv)
Boligvolumer legges hovedsakelig i randsonen av tomten rundt grøntarealene og
eksisterende bygningsvolum. Det legges i tillegg boligvolumer over eksisterende
næringsbygg, resterende takflate omgjøres til takhage.
Adkomst blir omtrent der eksisterende adkomst ligger i dag. Parkering blir under terreng/lokk.

Fig. 2 Foreslått tiltak sett fra syd

Fig. 3 Snitt: Nord/syd

Planområdet :
Planområdet omfatter hele eiendom 48/112 samt del av Bjellandveien som er inkludert i
planområdet i forhold til vurdering av adkomst og frisikt.

Fig.4 foreslått planområde er vist med sort stiplet linje

Beskrivelse av området
Planområdet ligger langs Bjellandveien i en forsenkning mellom Bjellandåsen i vest og
Hogsnesåsen i øst. Tomten har en slak helning med laveste punkt mot nord.
Langs Bjellandveien består bebyggelsen i hovedsak av næring og kontorbebyggelse, mens
boligbebyggelse dominerer på åsene på øst og vestsiden.

Fig.5 foreslått planområde er vist med rødt

Vei: Adkomst til området er via Bjellandveien.
Kollektiv:
Buss Rute 130 (Sørby Stokke – Tønsberg), passerer Bjellandveien. Det er bussholdeplass
rett ved planområdet, Avganger ca. hvert 30. minutt, noe hyppigere på morgen og
ettermiddag.
Buss rute 129 passerer Vear/ Hogsnesbakken (få avganger i døgnet)

Fig. 6. Bussholdeplasser

Grønnstruktur:
Planområdet ligger nært lek/ og nærmiljøanlegg og det er natur og turområder i umiddelbar
nærhet

Fig. 7. Grønnstruktur

Skole/barnehage:
Planområdet ligger nært Vear barneskole.
I gjeldende skolebehovsplan er det beskrevet at skal det lokaliseres en ny ungdomsskole i
Tønsberg vest. Endelig lokalisering er ikke avklart.
Frem til i dag har det vært ungdomstrinn på Vear skole. Fra høsten 2018 skal
ungdomsskoleelever som bor på Vear/Hogsnes busses til Byskogen ungdomsskole.
De nærmeste barnehagene er Hogsnes barnehage, som ligger kun 300 meter syd for
planområdet. Sigridløkka og Ekely barnehage ligger på Vear ca. 1,5 km fra planområdet.

Planer og retningslinjer
Statlige/ regionale føringer
• Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008)
• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – RPBA (2013)
Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026
Planområdet er i kommeplanens arealdel avsatt til følgende formål:
• Kombinert bebyggelse og anleggsformål
• Veg

Fig.8. Kommuneplanens arealdel

Vurdering av foreslått tiltak i forhold til kommuneplanens arealdel:
Ved å kun se på gjeldende kommuneplanen fra 2014 - 2026, vil foreslått regulering være
delvis i strid med kommuneplanens arealdel, ved at boligformål ønskes inkludert i
planområområdet.
Ser man tilbake på kommuneplanens arealdel for 2008 – 2020, ble det vedtatt (etter innspill
fra Bjellandveien 24 AS) at Bjellandveien 24 og 26 (Område 18) skulle endres fra «industri/
lagerområde» til formålet «annet byggeområde».

Kommuneplanen 2008 - 2020 spesifiserte dette ytterligere i bestemmelsenes §§ 5.1 og 7.2
Område 18 skal utvikles til bolig og forretning for lokalt behov i Bjelland/Hogsnes- området
og at følgende arealbruk er tillatt: Industri/lager/bolig/forretning.
Ved rullering av kommuneplanen i 2014 ble formålet for det aktuelle området (tidligere
Område 18) endret fra «annet byggeområde» til «kombinert bebyggelse og anleggsformål».
I den sammenheng ble også bestemmelsene endret slik at den ble likelydende for alle
områder avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål».
Formålsendringen og endringene i kommuneplanens bestemmelser ved rulleringen i 2014
medførte at intensjonene i kommuneplanen fra 2008 ble vesentlig endret for Bjellandveien 24
uten at grunneier ble invitert med til noen form for medvirkning.
Det antas at intensjonen med gjeldende bestemmelse i kommuneplanens arealdel ikke er
ment å hindre videre utvikling i områder avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål»,
men at eventuell endring i bruk og omfang kan avklares igjennom reguleringsplan.

Fig. 9. Bestemmelse kommuneplanen 2014 - 2026 for kombinert bebyggelse og anleggsformål

Fig. 10. kommuneplanen 2008 - 2020 utdrag av bestemmelse § 5.1- Boligbygging

Fig. 11. kommuneplanen 2008 - 2020, utdrag av bestemmelse § 7.2 - Annet byggeområde

Reguleringsplaner
Planområdet er uregulert, med unntak av et mindre areal mot øst, som i plan for FV. 303
Jarlsberg travbane – Bekkeveien (PlanId 0704 20130075) er regulert som sikringssone –
sikring av tunell.
Foreslått planområde grenser inntil reguleringsplan for Søndre Hogsnes (Plan ID 0704
13006), vedtatt 10.12.1985.

Fig.12. Reguleringsplaner

Relevante tema som bør vurderes i planarbeidet.
Kulturminner og kulturmiljøer
Det er ingen kjente registrerte kulturminner innenfor foreslått planområde.
Støy
Planområdet ligger inntil Bjellandveien. Trafikkstøy vil bli vurdert i forhold til boliger,
uteopphold og lek. Eventuell økt trafikk (støy) som følge av planforslaget vurderes.
Sol/skygge
sol/skyggeforhold skal vurderes og visualiseres
Barn og unges interesser
Lek og uteoppholdsarealer beskrives og dokumenteres. Trafikksikkerhet (bl.a. skolevei)
vurderes og beskrives.
Grunnforurensing
Det er ikke kjente registreringer av grunnforurensing innenfor i umiddelbar nærhet til
planområdet. Kontrolleres mot miljødirektoratets database.
Grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense.
I henhold til NGU`s løsmassekart består grunnen av marin strandavsetning og tykk
havavsetning. Områdestabilitet avklares i forbindelse med planprosessen.

Fig. 13. Utsnitt av NGU`s løsmassekart

Trafikk og parkering
Planområdet har adkomst fra Bjellandveien. Parkering planlegges i kjeller/sokkel etasje.
Parkeringsdekning vil være i henhold til kommuneplanens bestemmelser. Varelevering og
renovasjon visualiseres og dokumenteres i planarbeidet.

Kommunalteknikk
Kapasitet i forhold til vann, brannvann og avløp kartlegges og eventuelle tiltak beskrives i
kommunalteknisk plan.
Overvann
Overvannsmengder beregnes og tiltak beskrives i kommunalteknisk plan
Energi og miljø
Mulige energiløsninger beskrives og vurderes i planarbeidet.
Risiko og sårbarhet
I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS).
På nåværende tidspunkt er det vurdert at viktige tema i risiko og sårbarhets analysen er:
• Grunnforhold (geoteknikk)
Vurdering av planforslaget i forhold til forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger kap 2 §§ 6, 7 og 8
og forskriftens vedlegg I og II.
Det vurderes at planen ikke er av et slik omfang, at den medfører vesentlige virkninger for
miljø og samfunn eller tilrettelegger for virksomhet som omfattes av forskriftens krav til
konsekvensutredning.
Offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
Offentlige myndigheter:
- Fylkesmannen i Vestfold
- Vestfold Fylkeskommune
- Riksantikvaren
- Statens vegvesen – region sør
- Jernbaneverket
- Miljørettet helsevern
- NVE – kommunen vurderer om saken skal oversendes NVE
Andre:
-

Skagerak energi
Skagerak nett
Skagerak varme
Hogsnes og Bjellandåsen Velforening

Naboer:
Forslag til varselområde er vist med rød linje i kartet nedenfor.

Fig. 10. Varslingsområde vist med rød linje

Medvirkning
Det er ikke planlagt medvirkning ut over de krav som er i plan- og bygningsloven.
Det vurderes underveis i planprosessen om det er behov for informasjonsmøter med
naboer/berørte og evt. avklaringsmøter med offentlige myndigheter.

Vedlegg:
- Prosjektbeskrivelse/ mulighetsstudie, Folksom arkitektur AS
- Kart med foreslått plangrense, KB arkitekter

