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Vedtak:
KST- 178/20 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av Ødegården næringsområde, planID 20160140,
datert den 09.09.2019 med følgende endringer i vedlagte planbestemmelser og planbeskrivelse:
1. Bestemmelser
1.1 Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse § 10.2(Søknad om rammetillatelse for BK1 og BK5): Før rammesøknad skal det
foretas arkeologisk utgravning innenfor felt BK1 av de berørte automatisk fredete kulturminner ID 236313
(bestemmelsesområde #1), ID 236314(bestemmelsesområde #2) i plankartet. Førrammesøknad skal det foretas arkeologisk
utgravning innenfor felt BK5 av de berørte automatisk fredete kulturminner ID 236318 (bestemmelsesområde #3) i plankartet.
1.2 Det tas inn en ny fellesbestemmelse § 3.9(Arkeologisk utgraving): Det skal foretas en arkeologisk utgraving av de berørte
automatisk fredete kulturminner ID 236313 (bestemmelsesområde #1), ID 236314 (bestemmelsesområde #2) og ID 236318
(bestemmelsesområde #3). Det skal tas kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
1.3 Følgende tekst tilføyes planbestemmelse § 6.1(Turvei): Veien skal opprettholdes og tillates ikke fjernet. I § 6.1 strykes: på
kommunens temakart.
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1.4 I § 4.1(BK) strykes: På fasader skal det benyttes farger og materialer som reduserer eksponering av bebyggelsen, og
demper visuell påvirkningen på landskapet. Følgende tekst tilføyes planbestemmelse § 4.1: Det skal benyttes mørke farger på
tak og fasader som reduserer eksponering av bebyggelsen og demper visuell påvirkningen på landskapet.
1.5 Følgende tekst tilføyes planbestemmelse § 5.4(Fortau): Det skal være en høydeforskjell fra fortauet mot bilveien.
1.6 Følgende tekst tilføyes planbestemmelse § 1(Planens hensikt): Planen skal sikre allmenn ferdsel gjennom området til
eksisterende turløyper.
1.7 I § 6.2(GV1 – GV12) strykes: Eksisterende vegetasjon og terrengformer skal bevares. Skadet vegetasjon skal erstattes og
det skal drives skjøtsel av skjermvegetasjonen som ivaretar områdets funksjon. Følgende tekst tilføyes planbestemmelse §
6.2: Arealene skal beplantes med stedegen vegetasjon.
1.8 Det tas inn en ny fellesbestemmelse § 3.10(Anleggsplan): Det skal utarbeides en anleggsplan for hvert byggetrinn.
Anleggsplanen skal redegjøre for hvordan forurensning og overvann planlegges løst under anleggsarbeidene. Avrenning skal
ikke øke i anleggsfasen.
1.9 Det tas inn et nytt dokumentasjonskrav i § 10.1(Dokumentasjonskrav): Godkjent anleggsplan jfr. § 3.10
1.10 Det tas inn et nytt dokumentasjonskrav i § 10.1(Dokumentasjonskrav): Godkjent kommunalteknisk plan for vei, vann- og
avløpsledninger inkludert overvannshåndtering jf. §3.6. Planen utarbeides iht. kommunens veileder for kommunalteknisk plan.
I § 10.1 strykes: pkt 4, 5, 8 og 9.
1.11 I § 3.6 (Kommunalteknikk) strykes: Det skal utarbeides en kommunalteknisk plan for nye vann- og avløpsledninger og
løsninger for overvann som skal godkjennes av Tønsberg Kommune. Likeledes skal strømningshastigheten på
utslippsmengden bremses så mye som mulig for å redusere faren for erosjon og lokale ulemper. Følgende tekst tilføyes: Det
skal utarbeides en kommunalteknisk plan for vei, vann- og avløpsledninger og løsninger for overvann som skal godkjennes av
Tønsberg kommune. Overvannsveilederen til Tønsberg Kommune legges til grunn for prosjekteringen. En simulering av
dagens strømningshastighet i bekkene skal inkludere en kartlegging av bekkenes forløp i terrenget. Fordrøyning på takflatene
(grønne tak), permeabelt dekke på flater for parkering og fordrøyningsløsninger innenfor GV1 - GV12 skal utredes som en del
av overvannsløsningen.
1.12 I § 10.1(Dokumentasjonskrav) strykes Tønsberg kommune, bydrift og erstattes med Tønsberg kommune v/
kommunalteknikk, prosjekt og forvaltning.
1.13 Det tas inn en ny fellesbestemmelse § 3.11(Akutt forurensing): Det skal monteres stengeventiler på
fordrøyningsmagasinene for å kunne motvirke akutt forurensning ved uforutsette hendelser som blant annet brann.
1.14 Følgende tekst tilføyes planbestemmelse § 10.4 (Igangsettingstillatelse): Stengeventiler på fordrøyningsmagasin.
1.15 Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse § 10.3.(Søknad om rammetillatelse for BK1, BK2, BK3 og BK5): Før det gis
rammetillatelse til byggetiltak innenfor feltene BK1, BK2, BK3 og BK5 skal tiltak for å bedre trafikksikkerheten for alle
trafikantgrupper i krysset FV650/Gulliveien være gjennomført. Tiltakene skal være godkjent av Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Detaljert byggeplan for tiltak på og i tilknytning til fylkesvei skal være godkjent av Vestfold og Telemark
fylkeskommune før det blir gitt igangsettingstillatelse.
1.16 Følgende tekst tilføyes planbestemmelse § 3.6(Kommunalteknikk): 1.17 I § 9.1 strykes: ID 236294 (#4). #4 erstattes med
#3.
2.Planbeskrivelse
Følgende tekst er tilføyd under kapittel 5.6 (Trafikk) i planbeskrivelsen: Beregningen av antall ansatte er et rent teoretisk tall
basert på faktorer i SVV ‘s håndbok. Planens formål er begrenset til industri/lager/næring og åpner ikke for rene
kontorarbeidsplasser. Planområdet er tiltenkt areal- og transportkrevende næring i samsvar med abc-prinsippet som er nedfelt
i kommuneplanens bestemmelser og i RPBA.

3
INNHOLD
SAMMENDRAG
1

INNLEDNING
1.1
Bakgrunn
1.2
Kontaktopplysninger
1.3
Beliggenhet
1.4
Dagens bruk
1.5
Eiendomsforhold

2

PLANSTATUS
2.1
Regionale planer
2.2
Kommuneplanens arealdel
2.3
Reguleringsplaner

3

PLANPROSESS
3.1
Oppstartsmøte
3.2
Konsekvensutredning og planprogram
3.3
Alternativer
3.4
Medvirkning
3.5
Forhåndsvarsel og uttalelser

4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
4.1
Planavgrensning
4.2
Hovedgrep
4.3
Formål og utnyttelse

5

KONSEKVENSUTREDNING
5.1
Landskap og estetikk
5.2
Landbruk
5.3
Naturmangfold
5.4
Friluftsliv
5.5
Kulturminner
5.5.1 Nyere tids kulturminner
5.5.2 Automatisk fredete kulturminner
5.6
Trafikk
5.7
Kommunalteknikk
5.7.1 Vann og avløp
5.7.2 Overvann
5.8
Barn og unge
5.9
Energi
5.10 RISIKO OG SÅRBARHET
5.10.1 Forurensning
5.10.2 Støy
5.10.3 Geoteknikk
5.10.4 ROS - analyse

6

OPPSUMMERING OG ANBEFALING
6.1
Oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak
6.2
Krav til nærmere undersøkelser
6.3
Anbefaling
6.4
Metode

4
7

VEDLEGG
7.1
Plankart
7.2
Illustrasjonsplan
7.3
Snitt A og B
7.4
Snitt C
7.5
3D – illustrasjoner

OVERSIKT OVER TEMAUTREDNINGER OG VEDLEGG

5
SAMMENDRAG
Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av grunneierne i området.
Planområdet Ødegården ligger nordvest for avkjøringen til E18 ved Gulli. Området benyttes
i dag til jord- og skogbruk, med deponiet fra utbyggingen av E18 sentralt i området.
Ødegården er på kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) vist som fremtidig
næringsområde (D22). Jfr. de utfyllende bestemmelsene er det forutsatt etablering av
næringsvirksomheter med stort transport- og/eller arealbehov. I henhold til forskrift om
konsekvensutredning er det utarbeidet planprogram og konsekvensutredning.
Næringsområdet er på kommuneplanen på ca. 530 daa. Pga. kupert terreng, kulturminner
og høyspentlinjer er den nordre delen av planområdet tatt ut av planforslaget. Det vil være
aktuelt å se nærmere på regulering av dette arealet i forbindelse med en fremtidig
regulering av del av Gulliåsen, som er lagt inn som næringsområde i ny kommuneplan.
Følgende etableringer anses som særlig aktuelle:



Industri/produksjon/næringsmiddelindustri.
Lager/logistikk/transportsenter.

I konsekvensutredningen er det ikke avdekket forhold som gjør at planene ikke kan
realiseres, men det er stilt krav til avbøtende tiltak og oppfølging i byggefasen.
Rekkefølgebestemmelsene omfatter blant annet krav om ny adkomst frem til E18.
Planforslaget er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneplanen, og svarer på de
overordnede målene som er satt for utvikling av næringsområder i kommunen.
Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning anbefales lagt ut på offentlig ettersyn.

Spir Arkitekter AS, 22. oktober 2020
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1

INNLEDNING

1.1
Bakgrunn
I henhold til kommuneplanen er det i dag få ledige næringsarealer som kan ta imot større
industri- og kontorbedrifter. På grunn av fortetting og transformasjon i byområdet vil
arealene i de tradisjonelle industri- og næringsområdene reduseres. Det fremgår av
kommuneplanen at næringsvirksomheter med stort transport- og arealbehov bør lokaliseres
på Barkåker, langs E18 eller Gulliåsen (Ødegården).
1.2
Kontaktopplysninger
Tiltakshaver/kontaktperson:
Morten Høie Olsen – Nauen, Åshaugveien 170, 3157 Barkåker
e – post: morten@klokkestoperi.no, mob: 917 46 567
Følgende grunneiere har samarbeidet om planen:
Beate Semb, mob. 412 52 955, bease@online.no, Åshaugveien 200 A, 3157 Barkåker
Freddy Christensen, mob. 916 14 508, lirch@online.no, Åshaugveien 240 A, 3157 Barkåker
Rune Grødem Marcussen, gullianleggstjenester@gmail.com, Barkåkerveien 63, 3157
Lars Edvald Gundersen, torunngundersen@live.no, Rastad, Fresteveien 110, 3174 Revetal
Morten Høie Olsen – Nauen, mob. 917 46 567, morten@klokkestoperi.no,
Forslagsstiller:
Spir arkitekter AS, Pb. 18, 3119 Tønsberg. Att.: Kristian Ottesen
e – post: kristian@spir.no, mob. 950 44 063
1.3
Beliggenhet
Planområdet Ødegården (D22) ligger nordvest for avkjøringen til E18 ved Gulli:

Figur 1: Lokalisering av planområdet (kart hentet fra Gule Sider).
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1.4
Dagens bruk
Området benyttes i dag til jord- og skogbruk, med deponiet som ble etablert i forbindelse
med utbyggingen av E18 sentralt i området. Avgrensning av planområdet er vist med blå
stiplet strek. Rød strek viser planavgrensningen slik den fremgikk av forhåndsvarselet. Del
av adkomstveien nærmest E18 er tatt ut av planen, og inngår nå i planforslaget for Nauen.
Videre er området nord for høyspentlinja tatt ut.

Figur 2: Planområdet sett høyt fra sørøst (flybilde/skråbilde hentet fra GoogleEarth).

1.5
Eiendomsforhold
Følgende eiendommer (helt eller delvis) inngår i planforslaget:
Gbnr.
8/1
8/5
8/9
8/10
8/30
11/1

Område/arealbruk
Gulliåsen (vestre del)/skog
Del av adkomstvei
Storås/deponi og skog
Gårdsbruk Ødegården/deponi og skog
Gulli vannverk/mindre areal ved adkomstvei
Del av adkomstvei

Eier
Beate Semb
Rune Marcussen
Morten Olsen - Nauen
Bård Christensen
Beate Semb
Morten Olsen - Nauen

I planområdet som ble varslet inngikk også (helt eller delvis) følgende eiendommer:
Gbnr.
8/5
9/1,4
16/30
9018/3

Område/aralbruk
Gulliåsen (østre del)/skog
Skog ved Rastadkleiva
Del av Åshaugveien
Del av E18

Eier
Rune Marcussen
Lars Gundersen
Tønsberg kommune
Statens vegvesen
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2

PLANSTATUS

2.1
Regionale planer
Ødegården er vist som avklaringsområde i regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA) vedtatt 25.04.13. I planen anbefales blant annet minimum 70 % tomteutnyttelse for
kombinert næringsvirksomhet (industri, håndverk, lager, kontor). I forslag til revidert plan
(høsten 2018) er avklaringsområdet erstattet med en langsiktig utviklingsgrense, slik at
næringsområdet nå er innenfor disse grensene. Utsnitt av temakartet:

Figur 3: Utsnitt av temakart langsiktig utviklingsgrense (RPBA).

2.2
Kommuneplanens arealdel
Området er på ca. 530 daa. og er på kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) vist som
næringsområde (fremtidig). Jfr. de utfyllende bestemmelsene § 2.6.1 bør
næringsvirksomhet med stort transport- og/eller arealbehov lokaliseres på Barkåker, langs
E18 eller Gulliåsen/Ødegården.

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2018 – 2030).

Jfr. kartutsnittet over er området utvidet mot øst (Gulliåsen). I saksutredningen til Bystyret
(sak 957/18 den 12.09.18) står det blant annet følgende:
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"Det er gjennom avgrensingen forsøkt å avbøte de negative landskapsvirkninger gjennom å
la store deler av åsen stå igjen som en buffersone mot landskapet mot nord og øst. Det vil
bli stilt rekkefølgekrav til at landskapshensyn skal tas spesielt vare på i forbindelse med
reguleringsplan.
D22 Ødegården ble omdisponert fra LNF til næring i forrige kommuneplanrevisjon. Området
er nå under regulering. Grunneierne for både utvidelsen og de som er i gang med
reguleringsplan er innforstått med foreslått utvidelse. Det er nå mulig å utvikle et område
som er stort nok for å etablere datalagring med plass til virksomheter som kan utnytte
overskuddsvarmen fra et datalagringssenter.
Det vil bli høyere investeringskostnader, men med denne anbefalte løsningen drives det en
arealplanlegging som er mer i tråd med kommunens egne mål knyttet til friluftsliv,
rekreasjonsområder, gode lokalsamfunn, naturverdier osv. Og forhåpentligvis er det
grobunn for enten datalagring eller annen næringsvirksomhet på et utvidet Ødegården
næringsområde, som på sikt vil gi verdiskaping for Tønsbergdistriktet."
2.3

Reguleringsplaner

Reguleringsplan for E18
Planområdet omfatter deler av reguleringsplanen for E18 Kopstad – Gulli (05.09.04), parsell
Re grense til Gulli (plankart 4). Regulert deponiområde og tilhørende adkomstvei ligger
innenfor foreslått planavgrensning. Utsnitt av plankartet:

Figur 5: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for E18 Kopstad – Gulli.
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Reguleringsplan for Nauen stoppested ved E18
Del av adkomstveien fra E18 inngår i reguleringsplanen for Nauen. Planforslaget for Nauen
ble vedtatt i Bystyret den 18.09.19 (sak 86/19). Kopi av plankartet:

Figur 6: Plankart for området Nauen.

3

PLANPROSESS

3.1
Oppstartsmøte
Forslagsstiller sendte inn brev datert 23.09.16 med opplysninger i forkant av møtet.
Oppstartsmøte ble avholdt 11.10.16. Kommunen utarbeidet referat (28.10.16).
3.2
Konsekvensutredning og planprogram
Jfr. forskrift om konsekvensutredning (21.06.17) kapittel 2 § 6 punkt b skal
reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha planprogram. I
vedlegg I nr. 24 inngår blant annet næringsbygg på mer enn 15.000 m2 (BRA).
Planprogrammet ble vedtatt av UBA den 01.09.17 (sak 151/17).
3.3
Alternativer
I Forskrift om konsekvensutredning § 7 3. ledd står det: ”Konsekvensutredningen skal
redegjøre for vurderte alternativer, og i nødvendig grad omfatte utredning av relevante og
realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering. Anbefalt alternativ skal begrunnes.”
Etableringen av næringsområdet er avklart på kommuneplanens arealdel, og det er gitt
utfyllende bestemmelser og retningslinjer for aktuelle etableringer.
Foreslått arealbruk er utredet opp mot 0 – alternativet. 0 - alternativet er den situasjonen en
kan tenke seg eller fremskrive, dersom et planlagt tiltak ikke blir gjennomført. Det betyr at
området kan utnyttes innenfor dagens begrensning i kommuneplanen, det vil si som LNF –
område, og at utbyggingen ikke gjennomføres. 0 – alternativet innebærer tilbakeføring av
deponiet til dyrket mark slik det er forutsatt i gjeldende reguleringsplan.
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I vedtatt planprogram heter det følgende om utredning av alternativer: "Det vil være noe
forskjell mellom konsekvensene av de aktuelle formålene slik disse er beskrevet i kapittel
3.1. Ulik utnyttelsesgrad og byggehøyder vil gi ulike konsekvenser for landskap,
kulturminner osv. Ulik grad av utnytting og byggehøyder forutsettes utredet." Det er
redegjort for alternative byggehøyder i landskapsanalysen.
Verdiskapningsinitiativet jobber for å legge til rette for at datasentre kan etablere seg i
Vestfold. Jfr. opplysninger på nettsiden til fylkeskommunen er den første intensjonsavtalen
med Statkraft signert med grunneierne på Sundland i Stokke. En slik serverhall stiller store
krav til blant annet energiforsyning og kjøling. Slik etablering er ikke utredet spesielt for
Ødegården, men kommunen har i sin konsekvensutredning av utvidelsen av området
konkludert med at dette kan være aktuelt.
3.4
Medvirkning
Jfr. Pbl § 5 - 1 første ledd skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for
medvirkning. For planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er aktiv
medvirkning fremhevet som et tiltak i seg selv (jfr. Pbl. § 1 - 1 og 4 – 1).
Møte med Vestfold fylkeskommune ved Kulturarv ble avholdt 14.11.16 og 14.12.18, møte
med Statens vegvesen ble avholdt 11.09.17 og 07.12.17 og møte med Skagerak Nett AS
ble avholdt 03.04.17.
Grunneierne innenfor området har samarbeidet om planforslaget og har dermed vært
involvert i planarbeidet. Naboer til området har vært varslet på ordinær måte. Behov for
åpent møte kan vurderes i forbindelse med offentlig ettersyn. På grunn av blant annet
kommunens arbeid med konsekvensutredning av et datalagringssenter ved Barkåker, er
etablering av det aktuelle næringsområdene godt kjent i nærmiljøet.
3.5
Forhåndsvarsel og uttalelser
Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram ble varslet 09.02.17. Annonse
stod i Tønsbergs blad 10.02.17. Frist for uttalelser var 24.03.17. Det kom uttalelser fra:
Vestfold fylkeskommune
Bane NOR
Skagerak Nett AS
Hans Christian Ekeberg
Fylkesmannen i Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Statens vegvesen
Skagerak Nett AS
NVE
Anders Fadum

07.12.16
10.02.17
03.03.17
09.03.17
14.03.17
21.03.17
22.03.17
23.03.17
24.03.17
24.03.17

Oppsummering av uttalelser med kommentarer:
 Vestfold fylkeskommune (07.12.16)
I vest overlapper planområdet bygdeborgen Storås (Askeladden-ID 42105). Bygdeborgen
ble registrert av Kulturhistorisk museum i 1985, men skal også være tegnet opp av Anton
Wilhelm Brøgger i 1918, og fotografert av Erik Østmo i 1975. Lokaliteten beskrives i 1985
som bestående av murer bygget i bruddstein beliggende på åskanten.
Bygdeborgen er et automatisk fredet kulturminne av nasjonal verneverdi. Inngrep i
bygdeborgen er forbudt i henhold til kulturminnelovens §§ 3 og 4 j. I planleggingen av nytt
næringsområde må det utarbeides en hensynssone som har et tilstrekkelig omfang til at
bygdeborgen sikres godt og varig vern.
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Kulturminneloven setter forbud mot tildekking og utilbørlig skjemming av kulturminner. I
tillegg til vern mot direkte inngrep må dermed bygdeborgens landskapskvaliteter ivaretas.
Bygdeborgen må være klart høyere enn bebyggelsen i nedkant. Det må redegjøres for
landskapsvirkninger og hvordan siktlinjer inn mot og ut fra kulturminnet påvirkes.
Det må foretas en arkeologisk registrering jfr. kulturminnelovens § 9. Formålet med
registreringene er å kartlegge bestanden av automatisk fredete kulturminner for å få
oversikt over konfliktpotensialet i forhold til de fremlagte planene.
Kommentar: Arkeologiske registeringer er gjennomført og hensynssoner er innarbeidet. Se
forøvrig kapitlene om kulturminner og landskapsvirkning.
 Bane NOR (10.02.17)
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane NOR har ingen merknader.
Kommentar: Til orientering.
 Skagerak Nett AS (03.03.17)
Uttalelsen inneholder generelle kommentarer og kartskisse over eksisterende elanlegg.
Kommentar: Det har vært avhold møte med Skagerak Nett AS. Se uttalelse 23.03.17.
 Hans Christian Ekeberg (09.03.17)
Utvidelse av Freste, Linnestad og Barkåker bør vurderes. Stiller spørsmål ved om hvor mye
stabilisering av masser og etablering av infrastruktur vil koste. Tidligere vurderinger har
konkludert med at området har stor betydning som tur- og rekreasjonsområde. NVE må
involveres og foreta en konsekvensanalyse for nedenforliggende eiendommer, med særlig
vekt på hvordan kapasitetsproblemene i lukket bekk sørover skal løses.
Den nordre delen av området vil drenere til Tveitenelva og Rastad/Bjuneelva. Avbøtende
tiltak for å øke kapasiteten kan gjennomføres. Et større fordrøyningsbasseng kan være
aktuelt. Gulliåsen har gode grunnvannsforekomster. Disse er lokalt viktige i forbindelse med
sivil beredskap. Topografi og dagens høyspentlinjer skaper mange utfordringer.
Kommentar: Vi har fått opplyst at Ekeberg døde i 2017.
Behovet for nye næringsområder er godt dokumentert og avklart i forbindelse med
kommuneplanrevisjonen, og området inngår også i regional plan (RPBA). Grunnforhold og
stabilitet er dokumentert. Det er foreslått etablering av et fordrøyningsbasseng. Topografi
og høyspentlinjer er hensyntatt og gir begrensninger på byggeområdene. Angående
konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon vises det spesielt til kommunens vurdering av
etablering av et datalagringssenter på Tveiten, hvor konklusjonen ble at en utvidelse av
Ødegården næringsområde ble valgt.
 Fylkesmannen i Vestfold (14.03.17)
Viser til kommuneplanens samfunnsdel og planbeskrivelsen til arealdelen. Legger til grunn
at planarbeidet utarbeides i tråd med føringene/arealformål gitt i planprogrammet. Har
ingen ytterligere kommentarer til det som er omtalt i planprogrammet.
Kommentar: Til orientering.
 Vestfold fylkeskommune (21.03.17)
Har ingen kommentarer til utvalget av temaer og utredninger som må gjennomføres i
henhold til planprogrammet. Savner mer utfyllende vurdering knytte til medvirkning jfr. Pbl.
§ 4 – 1. Dersom planens formål endres må dette fremkomme tydelig av planbeskrivelsen.
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Bestemmelsen i kommuneplanen (punkt 4.2) om krav til nydyrking er ikke gyldig. Det kan
stilles krav om utarbeidelse av en plan for omdisponering av eventuell matjord. Forutsetter
at bruken av området som rekreasjonsområde utredes videre. Det må gjennomføres tiltak
som sikrer tilgangen gjennom turområdet. Viltets interesser må også utredes.
Angående nyere tids kulturminner omtales spesielt Ødegården og Rastadkleiva (se kapittel
4.5.1). Angående automatisk fredete kulturminner varsles behov for en arkeologisk
registrering jfr. kulturminnelovens § 9. Videre omtales bygdeborgen spesielt (se nærmer
kapittel 4.5.2). Det forutsettes at Vfk involveres i utformingen av planen.
Kommentar: Foreslåtte formål er i henhold til kommuneplanen. Arkeologiske registreringer
er utført og det er avsatt hensynssone rundt bygdeborgen. Forslag til bestemmelser for
kulturminnene er utarbeidet i samarbeid med VFK, og det ble i den forbindelse avholdt et
møte den 14.12.18. Grunneierne i området har samarbeidet om planforslaget. Kommunen
har gjennomført konsekvensutredning av et mulig datalagingssenter på Tveiten, hvor
konklusjonen ble at en utvidelse av Ødegården næringsområde ble valgt. Arbeidet med
etablering av et næringsområde på Ødegården er dermed godt kjent i nærmiljøet.
 Statens vegvesen (22.03.17)
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet med stort
transport og/eller arealbehov. ABC-prinsippet må legges til grunn. Næringsområdet skal
betjenes fra rundkjøringen på Gulli, som også skal betjene veiserviceanlegget som er under
planlegging. Grensesnittet mellom disse to planen må avtales. Rundkjøringen er utflytende
og må strammes opp. I tillegg må det legges til rette for myke trafikanter gjennom krysset.
Veimyndighetene imøtekommer en dialog om utforming.
Kommentar: Reguleringsformålene er i henhold til kommuneplanen. Det har vært avholdt
flere møter med SVV, og det er enighet om hovedprinsippene for utforming av
kryssområdet ved E18. Kryssområdet og første del av adkomstveien inngår i planforslaget
for Nauen (stoppested E18), som nå er vedtatt.
 Skagerak Nett AS (23.03.17)
Skagerak Nett AS eier og driver tre 132/66 kV kraftledninger som går fra Tveiten
transformatorstasjon til Akersmyra koblingsstasjon, Askhaug transformatorstasjon og Brår
transformatorstasjon. Kraftledningene har en klausulert bredde på 25 til 45 meter målt
vinkelrett og vannrett ut fra senterlinjen til begge sider av kraftledningene. Innenfor
klausulert trasebredde har Skagerak Nett AS tilgang til skogrydding og vedlikehold av
kraftledningen. Anleggsvirksomhet innenfor klausulert trasebredde skal meldes til Skagerak
Nett AS og godkjennes før igangsetting. I uttalelsen omtales videre regler ved
flytting/omlegging av linjer og krav til avstand mellom kraftledninger og bygninger.
Kommentar: Faresoner/hensynssoner er innarbeidet på plankart og i bestemmelser.
 NVE (24.03.17)
Planområdet ligger under marin grense. Det må dokumenteres hvorvidt områdestabiliteten
kan være en utfordring. Planforslaget må ivareta tilstrekkelig områdestabilitet, jfr. TEK 10
§7 - 3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vi viser for øvrig til NVEs
retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.
Planområdet er på ca. 500 dekar og drenerer sannsynligvis sørover til lukket bekk i dyrka
mark. Det må dokumenteres at overvann håndteres slik at tiltaket ikke medfører økt
flomfare for bebyggelsen nedstrøms. Det må legges til grunn flere tilfeller av intensiv
nedbør i fremtidig klima, jfr. Klimaprofil Vestfold (Norsk klimaservicesenter 2015).
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Viser til nettside: www.nve.no/arealplan. Det må fremkomme av plandokumentene hvilke
vurderinger som er gjort. NVE skal ha tilsendt planforslaget og relevante utredninger.
Kommentar: Områdestabilitet m.v. er utredet i henhold til gjeldende retningslinjer.
Håndtering av overvann er utredet og nødvendige tiltak er forutsatt etablert.
 Anders Fadum (24.03.17)
Viser til uttalelse (26.02.15) sendt inn i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Driver
gården Fadum (gbnr. 15/1). Bekken fra Fadumveien til Bispeveien ble lagt i rør (600 mm)
på 60 og 70 tallet. Tilførselen til bekken kommer fra et område på ca. 1500 daa bestående
av jord og skog. Store flater med bebyggelse og asfalterte arealer vil føre til at vannet
kommer raskere i rørene og disse vil da være underdimensjonert. Ved store
nedbørsmengder vil det bli oversvømmelse og avlinger ødelagt. Det må etableres et
utjevningsbasseng. Et utjevningsbasseng vil kunne forhindre forurensning i vassdraget.
Brannen på Linnestadfeltet i 2014 er et eksempel på dette.
Kommentar: Overvannshåndtering er utredet, og det er blant annet foreslått etablert et
basseng for overvannshåndtering lengst i syd.
4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1
Planavgrensning
Planavgrensningen slik den fremgikk av forhåndsvarselet, vist sammen med gjeldende
reguleringsplaner og avgrensning av planforslaget:

Figur 7:

Rød skravur: Planforslagets avgrensning.
Blå heltrukken strek: Planavgrensning i forhåndsvarselet.
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Adkomstveien frem til rundkjøringen ved E18 inngikk i forhåndsvarselet. Denne delen av
adkomstveien inngår nå i planforslag for Nauen.
Arealet nord for høyspentlinja inngår ikke i planforslaget. Området er kupert og det ble
funnet en rekke kulturminner. I nordøst er også del av gbnr. 8/5 tatt ut. Det antas at det vil
være hensiktsmessig at det nye området (Gulliåsen), reguleres samtidig med arealet nord
for høyspentlinja. Slik det fremgår av plankart og illustrasjoner er adkomstveien lagt ut mot
nordøst, og er dermed tilpasset en fremtidig utvidelse av området ved Gulliåsen.
4.2
Hovedgrep
Den sentrale delen av planområdet ligger omkranset av markerte skogkledte åsrygger i
retning nord - syd. Mot vest ligger Storås med bygdeborg og Rastadkleiva, og i øst ligger
Gulliåsen. I nord ligger en markert åsrygg hvor høyspenttraseene er lokalisert.
Grunnforholdene gir begrensinger med tanke på oppfylling, og hensynet til siktlinjer til og fra
bygdeborgen gir begrensninger for de maksimale byggehøydene. Adkomsten til området
kommer inn fra syd av hensyn til tilkoblingen til E18. Adkomstveien gjennom området er
lagt mot øst, noe som også hensyntar en mulig utvidelse av området jfr. kommuneplanen.
4.3

Formål og utnyttelse

Formål
Jfr. kommuneplanen skal området tilrettelegges for næringsvirksomheter med stort
transport- og/eller arealbehov. I planprogrammet ble følgende formål listet opp:




Industri/produksjon/næringsmiddelindustri.
Lager/logistikk/transportsenter.
Serverhall (datasenter).

Byggeområdene er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, som er spesifisert i
bestemmelsene til: Industri, lager, produksjon og verksted med tilhørende kontorer. Det
legges til grunn at etablering av både næringsmiddelindustri og serverhall kan etableres
innenfor de angitte formålene, eventuelt etter supplerende utredninger.
Arealer
Området Ødegården er på kommuneplanen på ca. 530 daa. I tillegg kommer nytt areal ved
Gulliåsen på ca. 110 daa. Dette området inngår ikke i planforslaget. Pga. kupert terreng,
høyspentlinjer og kulturminner m.v. er den nordre delen av området tatt ut. De regulerte
byggeområdene er på ca. 211 daa. I tillegg kommer veiareal og vegetasjonsbelter m.v.
Felt
BK1
BK2
BK3
BK4
BK5
Sum

Areal (daa)* Bebygd areal m2** Byggehøyder*** Bebygd areal % (BYA)
59 daa.
29.000 m2
30 meter
50 %
51 daa.
25.000 m2
20/25 meter
40 %
39 daa.
19.400 m2
15 meter
50 %
17 daa.
6.800 m2
15 meter
40 %
45 daa.
17.000 m2
15/20 meter
40 %
211 daa.
97.200 m2

Figur 8: Oversikt utnyttelsesgrad.

*
**
***

Arealstørrelse for regulerte felt slik det fremgår av plankartet.
Bebygd areal i henhold til illustrasjonsplanen.
Byggehøyder i henhold til illustrasjonene. I bestemmelsene er det brukt kotehøyder.
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Massebalanse
Uten hensyn til utvidelse av fjell som skjer ved sprengning osv. er det et masseoverskudd
på ca. 250.000 m3 slik planen er tegnet. De sentrale delene av området med søndre del av
BK1, BK2 og BK4 er relativt flate. Utnyttelse av byggeområdene, som er lagt delvis inn i
tilgrensende åsrygger (nordre del av BK1, BK3 og BK5), forutsetter større uttak av fjell.
Siden byggeområdene dekker et stort areal vil en ved relativ små justeringer opp av
fremtidig terrengnivå kunne redusere masseoverskuddet vesentlig. Dette forutsetter
nærmere detaljprosjektering og avklares i forbindelse med rammesøknaden.
Utnyttelsesgrad
I den regionale planen (RPBA) er det anbefalt en minimums tomteutnyttelse på 70 % for
kombinert næringsvirksomhet (industri, håndverk, lager, kontor). Jfr. veilederen for grad av
utnytting er begrepet tomteutnyttelse erstattet med prosent bruksareal (% - BRA). I planen
for Datasenteret på Sundland, og i planen for Borgeskogen næringsområde, er maks.
bebygd areal satt til 50 % BYA. Utvendig parkering inngår da ikke i beregningsgrunnlaget.
Bebyggelsen slik det fremgår av illustrasjonsplanen har en grunnflate på ca. 100.000 m2,
tilsvarende en tomteutnyttelse på nærmere 100 % ved utbygging i 2 etasjer.
Jfr. reguleringsbestemmelsene er det forutsatt at utvendig parkering og tenkte plan ikke
skal inngå i beregningsgrunnlaget. I planforslaget er de enkelte byggeområdene gitt en
utnyttelsesgrad (BYA) på 40 – 50 %.
Byggehøyder
Nødvendige byggehøyder vil være styrt av behovet til de bedriftene som flytter til området.
Siden dette ikke er kjent er det valgt å ta utgangspunkt i noen referanser i regionen. I
Sande kommune er det regulert opptil 30 meters byggehøyder for Hanekleiva
næringsområde (plan vedtatt 09.09.15), hvor logistikkbedriften ASKO DRAMMEN AS skal
etablere et automatisert matvarelager.
På Østre Kullerød i Sandefjord er det planlagt et automatlager for Komplett Group, som er
regulert med byggehøyde på 25 meter. Reguleringsplanen ble vedtatt 17.12.15.
Kranlageret er planlagt for europaller som transporteres i skinnegående tårnkraner. For å få
til en effektiv drift kreves en viss høyde og lengde på gangene kranene skal operere i.
I Stokke er det regulert for et datasenter på Sundland. Planen (Project Vestfold) ble vedtatt
21.06.18. I planen er det lagt inn byggehøyder på maks. 20 meter. I forbindelse med
planene for datasenter ved Tveiten trafo, ble det antydet byggehøyder opp mot 30 meter.
I reguleringsplanen for Vestre broen hvor Askjem Camping har etablert et lager, er
byggehøydene satt til maks. 15 meter.
I planforslaget er det satt byggehøyder på 15 – 30 meter, noe som vil kunne gi en innvendig
fri høyde på 12 – 27 meter. I tillegg til antatt behov for byggehøyder for aktuelle bedrifter, er
de maksimale byggehøydene styrt av hensynet til kulturminner og fjernvirkning/landskap.
Lavest byggehøyde er satt på bebyggelsen mot sør som er mest eksponert, og hvor
terrenget er lavest og det er siktlinjer fra bygdeborgen og i retning Slottsfjellet.
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5

KONSEKVENSUTREDNING

5.1

Landskap og estetikk

Bakgrunn og planprogram
I de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen § 1.16.2 (estetikk og byggeskikk) heter
det at tiltak skal tilpasse seg terrenget, og at omfattende fyllinger og skjæringer samt andre
vesentlige terrenginngrep skal unngås.
Fra planprogrammet: "Tiltakets virkning på det overordnede landskapet med ulike
byggehøyder illustreres med terrengsnitt, 3D – modell, fotomontasjer og lignende."
Utredning og vurdering
Plassering av bebyggelse og veier er tilpasset terrenget, men siden terrenget er kupert vil
det nødvendigvis være behov for til dels omfattende terrenginngrep for å få til god
arrondering og størrelse på tomtene. Med henvisning til at området er avsatt på
kommuneplanen, legges det til grunn at det i første rekke er fjernvirkning som er viktig.
Foreslått arealbruk tilsier at det kan være aktuelt med byggehøyder opp til ca. 30 meter,
mens 15 meter anses som laveste byggehøyde for de aktuelle arealbruksformålene.
Høyeste punkt på bygdeborgen Storås rett vest for planområdet ligger på kote + 90.
Sentralt på deponiet ligger terrenget i dag på ca. kote + 40. I tillegg til landskapshensyn
generelt, er det hensynet til bygdeborgen og utsynet derfra som må ivaretas. Se også
vedlagte terrengsnitt (kapittel 7.3).
De omkringliggende åsryggene skjermer Ødegården fra omgivelsene. Gulliåsen og Storås
gjør at næringsområdet, selv med bebyggelse opp mot 30 meter, vil bli lite synlig fra
omgivelsene. Landskapskonturer og horisontlinjer blir i stor grad bevart. Mot syd hvor
området åpner seg mot tilgrensende jorder foreslås det lavere bebyggelse. Dette ivaretar
samtidig utsynet fra bygdeborgen på Storås.
Mot vest og mot syd hvor terrenget faller er det avsatt buffersoner. Mot øst (øst for område
BK5) ligger byggeområdet inn mot en fjellkolle (Gulliåsen), og det er vurdert slik at en
buffersone ikke vil være nødvendig. Mot nord ivaretas behovet for buffersone delvis av
hensynssonen for høyspenttraseen. Mot nordvest er det avsatt et areal (annen veigrunn –
grøntareal). Arealbruken i dette området vil kunne blir nærmere detaljert i forbindelse med
en senere utvidelse av næringsområdet mot øst (jfr. kommuneplanen).
Se vedlagte 3D - illustrasjoner hvor det er vist alternative byggehøyder på 15 og 30 meter.
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Konsekvenser og avbøtende tiltak
Bebyggelsen er lite synlig med tanke på fjernvirkning. Omkringliggende åsrygger beholdes.
Bebyggelsen trappes ned mot syd og det etableres skjermvegetasjon.

Figur 8: 15 meters byggehøyder sett fra kulvert ved E18 (høyt fotostandpunkt).

Figur 9: 30 meters byggehøyder sett fra kulvert ved E18 (høyt fotostandpunkt).
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Figur 10: 15 meters byggehøyder sett fra E18 Tveiten trafo.

Figur 11: 30 meters byggehøyder sett fra E18 Tveiten trafo.
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Figur 12: 15 meters byggehøyde sett fra Nauen klokkestøperi.

Figur 13: 30 meters byggehøyde sett fra Nauen klokkestøperi.
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Figur 14: 15 meters byggehøyde sett fra E18 ved Fadumveien.

Figur 15: 30 meters byggehøyde sett fra E18 ved Fadumveien
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Figur 16: 15 meters byggehøyde sett fra Barkåker (øyehøyde ca. 80 meter over bakken).

Figur 17: 30 meters byggehøyde sett fra Barkåker (øyehøyde ca. 80 meter over bakken).
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5.2

Landbruk

Bakgrunn og planprogram
Det vises til retningslinjer som er gitt av Fylkesmannen i Vestfold for landbruksfaglige
utredninger jfr. jord- og skogloven.
Fra planprogrammet: "Det utarbeides en landbruksfaglig vurdering."
Utredning og vurdering
Matjordplan er utarbeidet av Rambøll AS (14.01.20).
Utbyggingsområdet omfatter landbrukseiendommene Nauen (gbnr. 11/1 og 8/9), Gulli
(gbnr. 8/1) og Ødegården (gbnr. 8/10). Den dyrka jorda som berøres er på til sammen 78,4
daa., hvorav 68,2 daa. er benyttet som deponi av Statens vegvesen ved utvidelse av E18.
Disponibel matjord er antatt å være 19.600 m2 basert på 25 cm dybde. Mengden er ytterst
usikker siden deler av matjorda ligger i hauger. Egnethet til jordforbedring er også usikker
som følge av manglende drenering. Som følge av varierende steininnhold så må jorda
soldes før den kjøres ute.
I matjordplanen er det vist til aktuelle mottaksarealer og videre gitt anbefalinger om
tidspunkt for flytting, uttak og bearbeiding, transport og mellomlagring mv. Det er egnede
mottaksarealer innenfor en avstand på 10 km.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Ca. 75 daa dyrka/dyrkbar arealer blir omdisponert. Antatt disponibel matjord er 19.600 m2.
Det er egnede mottaksarealer innenfor en avstand på 10 km.
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5.3

Naturmangfold

Bakgrunn og planprogram
Kommunens temakart viser blant annet viltkorridor over E18 (raet). Kommunens web – kart
viser noen flere registreringer, blant annet nøkkelbiotop for elg og rådyr øst i planområdet
(Gulliåsen). Hele planområdet er registrert som beiteområde for elg og rådyr.
Fra planprogrammet: "Planforslaget utredes i henhold til naturmangfoldloven § 7, 8 og 12."
Utredning og vurdering
Biologisk mangfold er vurdert av Faun Naturforvaltning AS (29.11.16). Vurderingen er gjort i
henhold til § 8 – 12 i Naturmangfoldloven. Vurderingen er basert på innhenting av
informasjon fra nasjonale databaser, rapporter fra området og feltbefaring. Kartleggingen er
utført etter metodikk i DN – håndbok 13 (2007) og Fremstad (1997).
Utsnitt av naturbase.no som viser registreringer av biologisk mangfold rundt planområdet:

Figur 18: Kartutsnitt fra naturbase.no

Det foreligger lite informasjon om viltets bruk av området. Gulliåsen er i kommuneplanen
(KU) omtalt som viktig beiteområde for elg, hjort og rådyr. Vest for planområdet er det
registrert fuglearter av nasjonal interesse.
Planområdet er preget av blåbær-furuskog og ingen deler av planområdet har lokaliteter
med naturtypekvalitet. De største vegetasjonsverdiene er knyttet til et mindre område i
nordvest dominert av eik. Planområdet er tidligere registret som viktig beiteområde for elg,
hjort og rådyr. Det ble funnet mye sportegn etter rådyr under feltbefaringen, noe som tyder
på at området fremdeles blir brukt som beite/trekkvei.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
En utbygging i planområdet vil trolig føre til fragmentering av beiteområder/trekkveier til
viltet som lever i området.
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5.4

Friluftsliv

Bakgrunn og planprogram
Jfr. St. melding nr. 26 skal områder av verdi for friluftslivet sikres med tanke på miljøvennlig
ferdsel og opphold. Fra planprogrammet: "Temaet omtales i planbeskrivelsen."
Utredning og vurdering
Ødegården ligger omkranset av åsryggene Gulliåsen, Storås, Svartås og Fadumåsen. Hele
dette området, avgrenset av omkringliggende jorder, er på kommunens temakart (fritid)
avmerket som verdifullt dagsturområde (se også temakartet i kapittelet barn og unge).
Rastadkleiva er i dag delvis gjengrodd og skal i henhold til opplysninger fra grunneierne i
området bli lite brukt. Det reguleres inn fortau langs adkomstveien, og fra Ødegården
reguleres Rastadkleiva som turvei. Arealene nord for høyspentlinja er foreslått tatt ut.
Dagsturområdet ved Ødegården vil bli direkte berørt av en utbygging. De omkringliggende
årsryggene og tilhørende stiadkomster blir likevel relativt godt bevart.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Dagsturområde direkte berørt av tiltaket. Det legges til rette for gangadkomster gjennom
området og bevaring av Rastadkleiva.
5.5

Kulturminner

5.5.1 Nyere tids kulturminner
På kommunens web – kart er det registrert flere nyere tids kulturminner som kjerrevei
(Rastadkleiva), flere bosettinger og idrettsplasser (Gulliåsen skibakke, Snekkerløkka og
Månesletta). De nevnte "idrettsplassene" er vanskelig å identifisere. Jfr. planprogrammet er
ikke nyere tids kulturminner forutsatt nærmere utredet.
I uttalelsen til Vestfold fylkeskommune (21.03.17) står følgende: "Innenfor planområdet
ligger Ødegården. Gårdstunet består i dag av bebyggelse fra etter år 1900 og vi kjenner
ikke til at det er verneverdige bygninger på eiendommen. Gårdens navn forteller at gården
ble lagt øde under svartedauden; dvs like etter 1349. Det ser ut til at gården, dvs selve
eiendommen, men da uten hus, kom innunder Gulli. Det ble skilt ut som eget bruk i 1829
med navnet nordre Ødegården.
Fra nyere tid er det ferdselsveien Rastadkleiva som har betydning som kulturminne. Veien
går iallfall tilbake til tiden da Ødegården ble etablert på nytt som gård i 1829, men kan
gjerne være fra tiden før svartedauden, dvs fra før 1349. Dens naturlige løp i terrenget
tilsier svært høy alder. Veien er registrert som kjerrevei i Tønsberg kommunes registrering
av lokale kulturminner. Vi anser at veien må bevares og reguleres til hensynsone kulturmiljø
med bestemmelser som sikrer at veien ikke fjernes."
Eksisterende gårdsbebyggelse rives. Rastadkleiva bevares og reguleres som turvei.
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5.5.2 Automatisk fredete kulturminner
Bakgrunn og planprogram
Jfr. kommunens temakart (kulturminner og kulturmiljø) er det registrert en bygdeborg
(Storås) vest i planområdet (fredet kulturminner). Fra planprogrammet: "Det utføres
registreringer av automatisk fredete kulturminner jfr. Kulturminnelovens § 9."
Utredning og vurdering
Arkeologiske registreringer ble utført høsten 2017 av Vestfold fylkeskommune (rapport
datert 19.01.18). I e – post mottatt 13.11.17 er det gitt følgende oppsummering:
"Det er blitt til sammen funnet 12 nye steinalderlokaliteter innenfor planområdet. Det er
funnet en kullgrop - lokalitet datert til høymiddelalder, 1 mulig hulvei og 4 nyere tids
kulturminner i form av steingjerder/steinstrenger.
10 av steinalderlokalitetene ligger i nordlige del av området. Alle lokalitetene fremstår som
intakt. 4 av lokalitetene ligger så nære hverandre at de sannsynligvis vil bli slått sammen til
2 lokaliteter. I nordre del er det også registrert en mulig hulvei, som skrår gjennom den ene
steinalderlokaliteten.
I midtre del av området er det registrert en stor steinalderlokalitet på østsiden av
bygdeborgen, denne har noe moderne forstyrrelser i de øverste laget, trolig fra gårdsdrift i
området, men forstyrrer ikke kulturlag dypere enn 10 cm. Bygdeborgen vil få ny geometri
langs østsiden og grensen vil trekkes helt inntil den høye bergveggen.
I vestre del av planområdet er det registrert en kullgrop - lokalitet, bestående av en kullgrop
med en sidegrop. Kull fra gropa er datert til høymiddelalder. I sørvestre del av planområdet
er det registrert en liten steinalderlokalitet.
Helt sørvest i planområdet, ved Nauen, ble det prøvestukket på en lokalitet som delvis var
utgravd i 2003. Det ble funnet 1 flintavslag innenfor den gamle lokaliteten, på 50 cm dybde,
under moderne masser. Det er sannsynlig at det vil være flere gjenstander innenfor den
gamle lokaliteten, men området fremstår som forstyrret."
I vest overlapper planområdet med bygdeborgen Storås (Askeladden-ID 42105). Det er
nærmere redegjort for bygdeborgen i uttalelse fra Vestfold fylkeskommune (21.03.17). Av
uttalelsen fremgår det at bygdeborgene tradisjonelt dateres til romersk jernalder og
folkevandringstid (ca. 200 - 550 e.Kr.). Bygdeborgene tolkes oftest som forsvarsverk der
befolkningen i en grend eller en bygd kunne ta tilflukt i kortere perioder med uro.
Bygdeborger som ligger i synsvidde av hverandre kan ha hørt sammen i et utkikkssystem
med varslingsanlegg i form av varder. Systemet kan blant annet ha stått i kontakt med
Tunsberghus festning i middelalder.
Av uttalelsen fremgår det at bygdeborgen er et automatisk fredet kulturminne av nasjonal
verneverdi. Inngrep i bygdeborgen er forbudt i henhold til kulturminnelovens §§ 3 og 4 j. I
planleggingen av nytt næringsområde må det utarbeides en hensynssone som har
tilstrekkelig omfang til at bygdeborgen sikres godt og varig vern. Kun deler av bygdeborgen
ligger innenfor planens avgrensning.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Bygdeborgen reguleres som båndleggingssone. I tillegg reguleres det en hensynssone
avgrenset av Rastakleiva. Øvrige kulturminner reguleres med hensynssoner.
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5.6

Trafikk

Bakgrunn og planprogram
Fra planprogrammet: "Ut fra forventet trafikkgenerering fra tiltaket gjøres det en vurdering
av tiltakets konsekvenser for vegsystemet i området med tanke på kapasitet og
trafikksikkerhet."
Utredning og vurdering
Trafikkanalysen er utarbeidet av Asplan Viak AS (09.04.19). I analysen er Ødegården
næringsområde og veiserviceanlegget på Nauen sett i sammenheng.
I tillegg til tall fra vegdatabanken er det gjennomført manuelle tellinger for maks timetrafikk i
krysset (juni 2017). Tallene for veiserviceanlegget bygger på tellinger gjennomført ved E18
Grelland. Trafikk fra næringsområdet Ødegården er beregnet med bakgrunn i håndbok
V713. Det er lag til grunn 100.000 m2 lager/industri og 1 ansatt pr. 100 m2 gulvareal, som
tilsvarer 1000 ansatte, og videre en bilandel på 80 %.
Beregningen av antall ansatte er et rent teoretisk tall basert på faktorer i SVV håndbok.
Planens formål er begrenset til industri/lager/næring og åpner ikke for rene
kontorarbeidsplasser. Planområdet er tiltenkt areal- og transportkrevende næring i samsvar
med abc-prinsippet som er nedfelt i kommuneplanens bestemmelser og i RPBA.
Figur som viser beregnet ÅDT år 2030 med full utbygging på både Nauen og Ødegården:

Figur 19: Kart med ÅDT ved full utbygging (2030)

Den vestre rundkjøringen legges om slik at Åshaugveien fra henholdsvis sør og nord kobles
rett på med egne tilfarter (fire mot tre i dag). Løsningen vurderes å være langt mere robust
og trafikksikker enn i dag, hvor T - krysset er plassert i kort avstand fra rundkjøringen.
Bensinstasjonen betjenes i hovedsak fra Åshaugveien sør for rundkjøringen, og veikroa på
nordsiden. Plasseringen av innfartsparkeringsplassen ved E18 er beholdt der den er. Gangog sykkelveien føres gjennom området og suppleres av lokale gangforbindelser.
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Kapasitetsberegninger er utført med dataverktøyet SIDRA 7.0. Det er lagt inn en generell
vekst på 18 % frem til 2030. For dagens veinett og trafikksituasjon har de to rundkjøringene
god kapasitet og situasjonen er uproblematisk. Ved den vestre rundkjøringen (Nauen), er
største utnyttelse beregnet til 43 % om ettermiddagen (E18 - rampen inn fra nord). Den
østre rundkjøringen er lavere utnyttet.
For å forebygge avviklingsproblemer er det forutsatt utvidelse til to felt i tilfarten til den
vestre rundkjøringen. Beregningene viser problemfri avvikling i krysset etter utbygging av
veiservice på Nauen og næring på Ødegården. Største utnyttelse vil være ca. 50 %.
Detaljplaner for veiene er utarbeidet av EFLA AS. Se også vedlagte notat datert 12.04.19,
hvor det er redegjort nærmere for valgt normalprofil og samtidig dokumenter sporingskurver
for modulvogntog (MTV).
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Problemfri avvikling i krysset ved utbygging av veiservice på Nauen og næring på
Ødegården. Det etableres nytt høyresvingefelt og rundkjøring med 5 – armer.
5.7

Kommunalteknikk

5.7.1 Vann og avløp
Bakgrunn og planprogram
Jfr. de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen kap. 1.6.1 skal hovedplanen for
vann og avløp legges til grunn i planleggingen av nye vann- og avløpsanlegg.
Bestemmelser gitt i lov og forskrift og VA - normen skal følges. Fra planprogrammet:
"Kapasitet på vann, avløp og løsninger for håndtering av overvann utredes."
Utredning og vurdering
Temaet er utredet av Asplan Viak (21.08.17).
Over den sørøstre delen av området ligger en VL315PE100 ledning og en SP315PE100
ledning med fall i retning sør (2011). Inn i området ligger det en vannledning frem til
Ødegården. Det er planlagt å fjerne trykkøkningsstasjonen, men kapasiteten i området vil
uansett være god.
I beregningen av forbruksvann er det lagt til grunn et totalt bruksareal på 192.000 m2 og 1
ansatt pr. 100 m2 (1920 ansatte). Maksimalt timeforbruk er beregnet til 14 l/sekund.
Planlagt bebyggelse vil kreve 50 l/s tilgjengelig for slukkevann. Det kommunale nettets
kapasitet er sjekket i nettmodellen tidligere (2015). Kapasiteten er god i påkoblingspunktet
for planområdet. Tilkobling gjøres ved eksisterende trykkøkningsstasjon.
Mengde avløpsvann vil følge mengde forbruksvann, dvs. 5,7 l/s og maks belastning 14 l/s.
Den nordre delen av området har fall nordover, og avløpsvannet må derfor ledes til en
pumpestasjon og føres sørover.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Kapasiteten på eksisterende vannforsyning og spillvannsnett i området er god nok for
utbyggingen.
5.7.2 Overvann
Bakgrunn og planprogram
I de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen kap. 1.6.2 om overvannshåndtering
heter det følgende: "I arealplaner og byggesaker skal terreng- og overflateutforming,
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grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. Naturlige flomveier skal
kartlegges og i størst mulig grad bevares. Reetablering av lukkede vannveier skal
prioriteres. Overvann skal håndteres lokalt og skal i den grad det er mulig tilbakeføres til
grunnen og til vegetasjon nærmest mulig kilden."
Det er gitt følgende retningslinje: "Vann og overvann skal søkes utnyttet slik at det blir et
positivt element på stedet. Dette kan skje gjennom å gjøre vannet synlig og tilgjengelig,
samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. Grønne tak bør vurderes som eget
fordrøyningstiltak av regnvann." Fra planprogrammet: "Kapasitet på vann, avløp og
løsninger for håndtering av overvann utredes."
Utredning og vurdering
Temaet er utredet av Asplan Viak (21.08.17).
Overvann fordrøyes innenfor planområdets arealer og man benytter en tretrinns strategi for
overvannshåndteringen, der mindre nedbørshendelser infiltreres til grunnen via regnbed og
andre infiltrasjonsløsninger. Ved større nebørshendelser fordrøyes nedbøren i åpne og/eller
lukkede overvannsvolumer. Nødvendig fordrøyingsvolum dimensjoneres for å sikre at
avrenningen fra området ikke øker som følge av utbyggingen som gjøres.
For området i nord er dimensjonerende nedbørsintensitet 25 års gjentaksintervall, og i sør
50 års gjentaksintervall. Dette fordi området i nord drenerer til en åpen vannvei, mens
området i sør drenerer til et bekkedrag med bekkelukkinger. Klimapåslaget er på 20%.
Utløp fra fordrøyningen gjøres trinnvis slik at fordrøyingsvolumene også utnyttes ved
mindre nedbørshendelser. På denne måten vil fordrøyningen av utløpet fra området bidra til
å redusere hyppigheten av oversvømmelser nedstrøms. Ved nedbørshendelser som
overgår dimensjonerende intensitet sikres det at vannet følger naturlig flomvei.
For området i sør er det beregnet et magasinvolum på 4.320 m3. Magasinet må ha ett eller
flere strupede utløp som (trinnvis) slipper videre 732 l/s. På grunn av antatt etappevis
utbygging synes det hensiktsmessig at fordrøyningen bygges trinnvis og dimensjoneres i
henhold til den utbyggingen som gjøres.
Håndtering av overvann foreslås i samsvar med 3 – leddstrategien. Det foreslås mest mulig
åpen håndtering i de ulike trinnene. Trinnene er nærmere beskrevet i rapporten. Det
bemerkes at store deler av det nordre området nå er tatt ut av planforslaget.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Overvann håndteres med mest mulig åpen løsning (treleddsstrategien). Det avsettes areal
til magasinvolum for det søndre området. Det etableres rutiner for å holde kulvertene i
retning Aulielva åpne.
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5.8

Barn og unge

Bakgrunn og planprogram
I de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen (kap. 1.9.2 og 1.9.2) heter det blant
annet: ”Ved utarbeidelse av kommunedelplaner, reguleringsplaner og i byggesaker, skal
konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø vurdere særskilt, jf Rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for barn og planlegging.”
Jfr. planprogrammet er temaet forutsatt nærmere omtalt i planbeskrivelsen.
Vurdering
Ved vurderinger av konsekvenser for barn og unge skal det innhentes registreringer av
barnetråkk, deriblant stier og snarveier og opplysninger om bruken av arealer til
lek/aktiviteter i all planlegging og omdisponering av arealer.
På kommunens web – side er adkomstveien og kjerreveien, som går videre gjennom
området (Rastadkleiva) registrert benyttet av barn på fritiden (grønn strek). Videre er også
noen områder i tilknytning til denne lengst nord i området registrert med sommerbruk.

Figur 20: Registrering av barns bruk av området.
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Konsekvenser og avbøtende tiltak
Registrerte lekeområder berøres ikke direkte av tiltaket. Fra E18 og frem til området
reguleres fortau. Rastadkleiva reguleres som turvei.

5.9

Energi

Bakgrunn av planprogram
Det vises til de utfyllende bestemmelsene (26.09.18) i forslag til ny kommuneplan (2018 –
2030) § 1.6.1 som omhandler energi- og klimaplan: "Kommunens til enhver tid vedtatte
energi- og klimaplan skal legges til grunn for energispørsmål i saker etter plan- og
bygningsloven." Videre heter det i § 1.6.2 om bærekraftig energiløsning og
byggematerialer: "Ved utbygging skal det foreligge en plan for energitekniske løsninger for
området basert på mulighetene for fornybare energikilder."
Vurdering
Behovet for energi vil variere svært mye avhengig av hvilke bedrifter som etableres på
området. For en eventuell datahall stilles det svært store krav til energiforsyning (strøm), og
en plassering på Ødegården kan være aktuell pga. nærheten til Tveiten trafo. I tillegg vil det
være et stort behov for kjøling. I den andre enden av skalaen når det gjelder energibehov
ligger et datastyrt automatlager, hvor det ikke kreves operativ bemanning for å flytte paller,
og lageret er energieffektivt siden det stilles reduserte krav til oppvarming og kjøling m.v.
Næringsområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Generelt legges det til
grunn at Ødegården i henhold til de utredningene som er gjort på kommuneplannivå, tilsier
at lokaliteten er riktig for virksomheter med stort transport- og arealbehov
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Avklares ved rammesøknad. Før rammetillatelse skal det foreligge en plan for
energitekniske løsninger for området basert på mulighetene for fornybare energikilder.
5.10

RISIKO OG SÅRBARHET

5.10.1 Forurensning
Tiltakshaver har etter § 2 – 4 i Forurensningsforskriften en utredningsplikt. Påvises
grunnforurensning, må nødvendige tiltak settes i verk jfr. paragrafene i kapittel 2. Jfr.
planprogrammet er temaet ikke forutsatt utredet.
Området brukes til jord og skogbruk, og det antas ikke behov for nærmere undersøkelser
for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Det antas at
deponiet kun er oppfylt med rene masser fra utbyggingen av E18.
Fylkesmannen har i sin uttalelse (04.02.20) påpekt fare for akutt forurensning blant annet i
forbindelse med industribranner. Fare for vannforurensning i form av jord- og steinpartikler
fra overflateavrenning i forbindelse med anleggsfasen er også en problemstilling.
I uttalelsen bes det om at planen inneholder løsninger for å fange opp og hindre at akutt
utslipp av forurensende væsker når frem til bekker og lukkede vannløp nedstrøms
planområdet. Fare for vannforurensning i form av jord- og steinpartikler fra
overflateavrenning i forbindelse med anleggsfasen er også et tema.
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I reguleringsbestemmelsene er det inntatt krav om at det skal utarbeides en anleggsplan for
hvert felt. I anleggsplanen skal det redegjøres for hvordan forurensning og overvann
planlegges løst under anleggsarbeidene. For å hindre mulig forurensning av vassdraget
stilles det krav om mulighet for stengning utløp fra overvannsmagasiner.

5.10.2 Støy
Bakgrunn og planprogram
Jfr. planprogrammet skal det beregnes støysoner for tiltaket i henhold til T – 1442. Behov
for støytiltak beskrives.
Vurdering
Støy fra veitrafikk er vurdert av Akustikk – konsult AS (11.12.18). Det er vist til
TEK og NS 8175 og T1442, som har krav til støy på utendørs oppholdsareal til boliger, som
gjelder for nye veier eller større endringer av veier.
Det er lagt til grunn at utbyggingen av Ødegården vil generere inntil 1.800 i ÅDT inn
Ødegårdsveien. Trafikk på E18 fremskrives 10 år frem i tid. Trafikken til næringsområdet er
fordelt med 1/3 på E18 nord, 1/3 på E18 sør og 1/3 på Fv308. Det er beregnet støy etter
Nordisk beregningsmetode for veitrafikk før og etter utbygging med programmet NoMeS.
Boliger øst for E18 får 0,5 dBA økt støynivå pga. utbyggingen. Økningen vurderes som
neglisjerbar. Boliger nord for innkjøring til nytt næringsområde (Gulli Gård) får 1,5 – 2 dBA
økt støynivå pga. utbyggingen. Økningen vurderes som lite merkbar. Boliger inne på
området får vesentlig økt støynivå, men er i planen forutsatt revet. Inne på næringsområdet
vil støynivåene være relativt beskjedne, så det antas ikke behov for fasadetiltak for
næringsbyggene.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det er relativt liten endring av trafikkstøynivået, og det foreslås ikke støytiltak pga.
utbyggingen av planområdet.
5.10.3 Geoteknikk
Bakgrunn og planprogram
Jfr. planprogrammet skal den geotekniske utredningen avklare følgende forhold:
1. Identifisere fareutsatt areal.
2. Analysere skredfare/stabilitet (områdestabilitet og lokalstabilitet).
3. Utrede alternative løsninger/tiltak for å redusere skredfaren.
Vurdering
Geotekniske vurdering er utført av Grunnteknikk AS. Det vises til geotekniske vurderinger
datert 06.04.17 og 16.05.17. Vurdering av områdestabilitet er utført iht. NVEs veileder
7/2014, og er utarbeidet iht. punktliste 1 - 10 i kap. 4.5 Prosedyre for utredning av
aktsomhetsområder og faresoner.
Grunnundersøkelser er utført i løsmassene sentralt i området og langs adkomstveien. Deler
av området er brukt som deponi for overskuddsmasser fra E18. Undersøkelsene indikerer
et topplag bestående av antatt sand/grus og tørrskorpepreget leire/silt med varierende
mektighet ca. 2 m utenfor deponiområdet og ca. 6 - 10 m innenfor. I enkelte borepunkt er
boremotstanden konstant og avtagende, noe som indikerer sprøbrudmasser/kvikkleire.
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Prøveserie utført sør i området viser generelt bløt og meget sensitiv siltig kvikkleire fra ca. 3
m dybde ned til antatt fjell på ca. 10 m dybde. Dybde til fjell varierer i området og boringene
indikerer dybde til antatt fjell 1,4 m til 21,5 m under terreng. Ut fra undersøkelsene ser det
ut til at området som er benyttet til deponi er lukket innenfor fjell.
Områdestabilitetsforholdene er tilfredsstillende for planområdet. Lokalstabilitet av
oppfyllinger eller utgravinger må vurderes av geoteknisk sakkyndig. Overordnet bør det
tilstrebes og plassere mest mulig av bygg/konstruksjoner på fjell fremfor områder med
løsmasser, spesielt tyngre bygg og setningsømfintlig bygg. Lettere bygg, lite
setningsømfintlige bygg og utomhus/p-arealer bør planlegges i områder med løsmasser.
Grunnundersøkelsene og vurderingene omfatter også område helt i nord. Dette arealet er
tatt ut av planforslaget og kommenteres ikke nærmere her.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Områdestabilitetsforholdene er tilfredsstillende for planområdet. For bygg helt eller delvis
på løsmasser bør fundamenteringsforholdene vurderes i detalj av geoteknisk fagkyndig når
mer detaljerte planer foreligger.
5.10.4 ROS – analyse
Jfr. de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen § 1.5.1 skal det jfr. Pbl. § 4 - 3 for alle
områder avsatt til bebyggelse og anlegg gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS - analyse) i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.
Jfr. planprogrammet skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse jfr. krav i NS5814
og rundskriv fra DSB (Kartlegging av risiko og sårbarhet 2010).
ROS – analyse er utarbeidet av SPIR arkitekter AS (22.10.20).
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6

OPPSUMMERING OG ANBEFALING

6.1
Oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak
Nedenfor er det gjort en oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak:
Kap.
5.1

Utredningstemaer
Landskap og
estetikk

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Bebyggelsen lite synlig med tanke på fjernvirkning. Omkringliggende
åsrygger beholdes. Bebyggelsen trappes med mot syd og det
etableres skjermvegetasjon.

5.2

Landbruk

5.3

Naturmangfold

Ca. 75 daa dyrka/dyrkbar arealer blir omdisponert. Antatt disponibel
matjord er 19.00 m2. Det er egnede mottaksarealer innenfor en
avstand på 10 km.
En utbygging i planområdet vil trolig føre til fragmentering av
beiteområder/trekkveier til viltet som lever i området.

5.4

Friluftsliv

Dagsturområde direkte berørt av tiltaket. Det legges til rette for
gangadkomster gjennom området og bevaring av Rastadkleiva.

5.5.1

Kulturminner
(nyere tid)

Eksisterende gårdsbebyggelse rives. Rastadkleiva bevares og
reguleres som turvei.

5.5.2

Kulturminner
(automatisk
fredet)

Bygdeborgen reguleres med båndleggingssone og tilhørende
hensynssone avgrenset av Rastakleiva. Øvrige kulturminner reguleres
med hensynssoner.

5.6

Trafikk

Problemfri avvikling i krysset ved utbygging av veiservice på Nauen
og næring på Ødegården. Det etableres nytt høyresvingefelt og
rundkjøring med 5 – armer.

5.7.1

Vann og avløp

Kapasiteten på eksisterende vannforsyning og spillvannsnett i
området er god nok for utbyggingen.

5.7.2

Overvann

Overvann håndteres med mest mulig åpen løsning
(treleddsstrategien). Det avsettes areal til magasinvolum for det
søndre området.

5.8

Barn og unge

Registrerte lekeområder berøres ikke direkte av tiltaket. Fra E18 og
frem til området reguleres fortau. Rastadkleiva reguleres som turvei.

5.9

Energi

Avklares ved rammesøknad. Før rammetillatelse skal det foreligge en
plan for energitekniske løsninger for området basert på mulighetene
for fornybare energikilder.

5.10.1

Forurensning

Det antas at deponiet er fylt med rene masser fra utbyggingen av E18.
I bestemmelsene er det inntatt krav om anleggsplan for hvert felt, hvor
det skal redegjøres for hvordan forurensning og overvann planlegges
løst under anleggsarbeidene. For å hindre mulig forurensning av
vassdraget ved brann, stilles det krav om mulighet for stengning utløp
fra overvannsmagasiner.

5.10.2

Støy

Relativt liten endring av trafikkstøynivået, og det foreslås ikke
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støytiltak pga. utbyggingen av planområdet.
5.10.3

Geoteknikk

Områdestabilitetsforholdene er tilfredsstillende for planområdet. For
bygg helt eller delvis på løsmasser bør fundamenteringsforholdene
vurderes i detalj av geoteknisk fagkyndig når mer detaljerte planer
foreligger.

6.2
Krav til nærmere undersøkelser
Jfr. Pbl. § 12 – 7 nr. 12 kan det stilles "krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring
av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø,
helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av
planen og enkelttiltak i denne."
Bestemmelsen skal sikre oppfølging av undersøkelsene som er gjennomført i forbindelse
med konsekvensutredningen. Det er spesielt stilt krav til følgende forhold:
1. Landbruk:
Krav til behandling av matjord før IG.
2. Trafikk:
Krav om svingefelt og ombygging av rundkjøring.
3. Overvann:
Krav til fordrøyning av overvann.
4. Flom:
Det etableres rutiner for å holde kulverten åpen.
5. Energi:
Krav om plan for energitekniske løsninger før rammetillatelse.
6. Geoteknikk: Krav til geoteknisk fagkyndig ved detaljprosjektering.
6.3
Anbefaling
Plasseringen av området og arealbruken er avklart på kommuneplanens arealdel og i den
regionale planen RPBA. Planforslaget og foreslått arealbruk forholder seg til disse
forutsetningene. Næringsvirksomhet som har stort transport og arealbehov er forutsatt
etablert på områder som ligger med kort avstand til E18. Det vises i den forbindelse også til
konsekvensutredning utført for etablering av datalager på Tveiten, hvor konklusjonen ble at
en alternativ lokalisering ved utvidelse av Ødegården ble valgt.
I planforslaget er det for deler av området åpnet for byggehøyder opp mot 30 meter. Dette
vil særlig kunne være aktuelt ved etablering av automatlagre. Illustrasjonene som er gjort
av fjernvirkning viser at både landskapshensyn og sikt fra bygdeborgen vil bli ivaretatt.
De mest omfattende tiltakene som må på plass er knyttet til infrastruktur, med blant annet
ombygging av rundkjøring ved E18 og adkomstvei. Trafikkberegningen viser at det vil være
kapasitet i veisystemet. Andre særlige viktige forhold i planforslaget er knyttet til geoteknikk
og håndtering av overvann. For disse temaene er det foreslått tiltak.
Planforslaget er i henhold til bestemmelsene i kommuneplanen og svarer på de
overordnede målene som er satt for utvikling av området. Planforslaget med tilhørende
konsekvensutredning anbefales lagt ut på offentlig ettersyn.
6.4
Metode
I forskrift om konsekvensutredning § 7 2. ledd heter det: ”Konsekvensutredningen, herunder
feltundersøkelser, skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av
personer med relevant faglig kompetanse.”
Hva som anses som anerkjent metodikk er omtalt i veilederen ”Konsekvensutredninger:
anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data”, utarbeidet av Klima- og
miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (08.07.15). For flere
av fagtemaene er det i den nevnte veilederen vist til håndbok V712 Konsekvensanalyser
utarbeidet av Statens vegvesen.
Metodebruken er dokumentert i temarapportene. Konsekvensene for hvert enkelt av
utredningstemaene er vurdert opp mot 0 – alternativet, som er situasjonen hvis området blir
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liggende som i dag. Jfr. planprogrammet er det ikke gjennomført en samfunnsøkonomisk
analyse av prissatte og ikke prissatte konsekvenser jfr. håndbok V712.
Av anbefalingen i kap. 6.3 fremgår det hva som er vektlagt som grunnlag for endelig
anbefaling av planforslag.
7

VEDLEGG

7.1

Plankart (09.09.19)
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7.2

Illustrasjonsplan (13.09.19)

7.3

Snitt A og B (13.09.19)
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7.4

Snitt C (13.09.19)
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7.5

3D - illustrasjoner (03.01.19)

Området sett fra sørøst (fugleperspektiv):

Området sett høyt fra nordøst (fugleperspektiv):
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Området sett fra avkjøring ved E18 (høyt standpunkt):

Området sett fra Nauen klokkestøperi:
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Området sett fra kulvert ved E18 (høyt standpunkt):

Området sett fra Barkåker (høyt standpunkt ca. 80 meter over bakken):
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(Planlagt bebyggelse tegnet med rødt for å gi synlighet i illustrasjonen)

OVERSIKT OVER TEMAUTREDNINGER OG VEDLEGG
Plandokumenter
Planbeskrivelse med KU (22.10.20)
Plankart (09.09.19)
Reguleringsbestemmelser (19.09.19)
Illustrasjoner
Illustrasjonsplan (13.09.19)
Snitt A og B (13.09.19)
Snitt C (13.09.19)
3D – illustrasjoner 2 stk. (03.01.19)
Temautredninger
Landbruk
Matjordplan, Rambøll AS 14.01.20
Naturmangfold
Vurdering av biologisk mangfold, Faun Naturforvaltning AS (29.11.16)
Kulturminner
Arkeologiske registreringer, Vestfold fylkeskommune (19.01.18)
Trafikk
Trafikkanalyse, Asplan Viak AS (09.04.19)
Notat Valg av normalprofil, EFLA AS (12.04.19)
Vann, avløp og overvann
Kommunalteknisk plan, Asplan Viak AS (21.08.17)
Støy
Støy fra veitrafikk, Akustikk – konsult AS (11.12.18).
Geoteknikk
Stabilitet av oppfylling mot sør, Grunnteknikk AS (06.04.17)
Geotekniske vurderinger, Grunnteknikk AS (16.05.17)
ROS – analyse
ROS – analyse, Spir arkitekter AS (22.10.20)

