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Planinitativ - Skjeggestad delfelt B14
Detaljreguleringsplan for Skjeggestadåsen delfelt B14
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Marius L. Sandli-Ødegaard
Trøgstadveien 4B, 1830 Askim
Marius.l.sandli-odegaard@norconsult.com
90199610
Marius L. Sandli-Ødegaard
Er prosjektleder og fagansvarlig for regulering og byggesak ved
Askim-kontoret. Han har tidligere jobbet i offentlig og privat sektor
med et vidt spekter av planoppgaver. Hovedtyngden av arbeidet
ligger innenfor fagområdene arealplanlegging i forhold til formelle
prosesser som konsekvensutredninger, reguleringsplaner og
byggesaker, men også analysearbeid som utredninger og
mulighetsstudier.
Utdannet cand.agric ved Norges Landbrukshøgskole på Ås i 2002
ved institutt for landskapsplanlegging. Hovedoppgaven omhandlet
bytransformasjon.
Linnea Stickler
Har en mastergrad innenfor fysisk planlegging, samt en
bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Hun har
erfaring som rådgiver innenfor reguleringsplaner knyttet til
samferdsel og boligutbygging, og for byggesaker innenfor en rekke
VA-tiltak og oppføring av både boligbebyggelse og publikumsbygg.
Linnea har god erfaring med utarbeidelse av plandokumenter og
nødvendige dokumenter for byggesaksprosessen. Hun har
grunnleggende ferdigheter innen AutoCAD, Focus Arealplan,
Adobe InDesign og Illustrator.
Anette Olshausen (Oppdragsleder)
Har bred erfaring fra planlegging med erfaring som konsulent de
siste årene, som Plan og samferdselssjef i fylkeskommune,
ivaretakelse av planmyndighet i Statens vegvesen, privatutbygger
av boliger, driftsansvarlig for vei, renovasjon, drift av grøntareal i
kommune.
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Referanseprosjekter

Norconsult AS har vært engasjert til lignende planarbeid, nedenfor
er et utdrag av nylige detaljreguleringsprosjekter
-

Detaljregulering Skjeggestadåsen nord
Detaljregulering Løkkekroken
Detaljregulering Brødholt felt 12
Detaljregulering Norelia

Foretakets
Se vedlagt dokument
kvalitetssikringssystem

2

Formålet med planen

Dette planinitiativet fremmer en detaljreguleringsplan for utbygging og tilrettelegging av rundt 40
boliger på Skjeggestadåsen delfelt B14. Detaljreguleringsplanen er en oppfølging av
bestemmelsene for Områdereguleringsplanen Skjeggestadåsen og det nye feltet vil fremstå som
en forlengelse av det nylig utbygde Skjeggestadåsen syd og utbyggingen av Skjeggestadåsen
nord.
3

Informasjon om planområdet

Skjeggestadåsen delfelt B14 er del av en større boligutbygging ca. 4 km utenfor Revetal sentrum i
Tønsberg kommune. Skjeggestadåsen ligger med avkjøring østover fra rv. 35 Bispeveien.
Planområdet består i hovedsak av en skogkledd kolle med bratte skrenter og utsikt over blant
annet Ramnesslettene.

Planområdet anslås å utgjøre ca. 56 daa. Eiendommer som inngår helt eller delvis er
GBNR. 525/51 – Haakon Bøe
GBNR. 525/50 – Svenn-Erik Venås Nilsson
GBNR. 525/17 – Haakon Bøe
GBNR. 525/3 – Gerd Synnøve Holtan, Ragnhild M. Nordbotten, Elsa Johanne Svendsen
GBNR. 506/12 – Inger Brit Herland
GBNR. 506/11 – Inger Brit Herland
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Figur 1: Figuren illustrerer forslag til planavgrensning som i hovedsak følger arealer avsatt til felt B14 i gjeldende
reguleringsplan.

3.1

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

I innledende fase av planarbeidet vil det bli utarbeidet en mulighetsstudie basert på tidligere
terrengstudier, befaring i området, krav i gjeldende planer og skisseprosjektet. Mulighetsstudiet
sendes kommunen når den foreligger.
Det er ønskelig at detaljreguleringsplanen legger til rette for utbygging av eneboliger, rekkehus og
leiligheter. Det må etableres nødvendig infrastruktur, herunder adkomstveier og tekniske
installasjoner. Utbygger ønsker at hovedveien gjennom området får færrest mulig direkte
adkomster. Utbygging av veier kan medføre areal til grøfter, skråninger og skjæringer. Det er
ønskelig å etablere en lavtrafikktrasé med mindre stikkveier og stier som gir en grønn-trasé slik at
myke trafikanter kan bevege seg fra nord til syd. Det vil bli satt av areal til lekeområder i henhold til
bestemmelser i kommuneplanen. Offentlig infrastruktur som vei og VA, samt overvann skal
vurderes i planarbeidet. VA-anlegget skal planlegges med utgangspunkt i å føre til minst mulig
terrenginngrep og negativ påvirkning på kulturminnene. Det vil undersøkes mulig gjennomgang i
fjellet fra vest mot øst.
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Detaljreguleringen skal vise adkomst, parkering, tomtegrenser, byggegrenser, høyder og
utforming, lekeplasser, turstier og andre planelementer. Det skal legges vekt på at det etableres
gjennomgående turstier og gangveier innenfor planområdet som knytter seg til områdene utenfor.
Viktige utredningstemaer i det videre arbeidet vil være landskapstilpasning, overvannshåndtering,
risiko- og sårbarhetsanalyse.
3.2

Utbyggingsvolum

Det planlegges for ca. 40 boenheter innenfor planområdet. Idéskissen nedenfor viser et
førsteutkast av en mulig løsning innad på området. Utbygger har her en løsning hvor veien har få
direkte adkomster, og flere mindre stikkveier og stier lages til en sammenhengende gang- og
sykkelvei/sti/grønn korridor nord-syd i planområdet.
Det er en uttalt ambisjon for prosjektet at tiltaket blir utformet i best mulig samspill med
omgivelsene, og at bebyggelsen tilpasses eksisterende terreng. Bygninger og annen infrastruktur
vil oppfylle alle funksjons- og miljøkrav som stilles i TEK17 og andre gjeldende forskrifter.
Det vil bli gjennomført sol- og skyggeanalyser for boligområdet på et senere stadium av prosjektet,
men ut ifra topografien og avstanden til nærliggende bebyggelse i området antas det at
utbyggingen vil gi få konsekvenser for nærliggende bebyggelse.

Figur 2: Idéskisse utarbeidet i innledende fase av prosjektet.
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4

Virkninger utenfor planområdet

Planområdet ligger øst for eksisterende boligområdet og vil i så måte føye seg naturlig inn som en
videreføring av det. Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende overordnede planer og det
antas at kommunen har gjort miljømessige vurderinger når det gjelder avstand til viktige funksjoner
og behovet for transport, samt viktig natur- og verneverdier.
Trafikk
Avkjøringen til feltet er fra rv. 35 Bispeveien via Kong Magnus’ vei. Krysset Bispeveien og Kong
Magnus’ vei var del av Områdereguleringen for Skjeggestadåsen og er dimensjonert for
utbyggingen av feltet. Veien er tilrettelagt med fortau helt inn til planavgrensningen. Fra nord i
planområdet er det ca. 900 meter til busstoppet Skjeggestadåsen.
Gangavstanden til Revetal langs rv. 35 Bispeveien er på ca. 50 minutter, mens det vil kun ta ca. 15
minutter på sykkel. Det er etablert gang- og sykkelvei mellom Røråstoppen skole og
Skjeggestadåsen syd med total lengde på 1,5 km.
Infrastruktur, herunder overvann
Nytt VA anlegg for delfelt B14 må kobles til nettet som er etablert for Skjeggestadåsen sør.
Anlegget er dimensjonert for tilkobling.
Det vil bli sett på hvordan harde flater kan tilpasse seg tap av naturlig drenerende grøntområder fra
eiendommer og der inngrepet kan berøre vannføringen til Aulivassdraget som ligger øst for
planområdet. Aulivassdraget er flomutsatt, men aktsomhetsområdet for flom ligger utenfor
planavgrensningen.

Figur 3: Aktsomhetsområdet for flom ligger utenfor planområdet. Hentet fra NVE

Sosial infrastruktur
På de tilgrensende delfeltene er det varierte boligtyper og flere ulike leilighetsløsninger er oppført.
Det er både barneskole og ungdomsskole i Revetal sentrum. I 2015 ble Skjeggestadåsen
Barnehage ferdigstilt. Revetal har de fleste servicefunksjoner som kan være nødvendige i
hverdagen, og utbyggingen av boliger innenfor planområdet vil bidra til økt handle og aktivitet i
sentrumsområdet. Det er videre ca. 15 minutter med bil til Tønsberg sentrum og ca. 40 minutter
med sykkel.
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Figur 4: Illustrasjonen viser eksisterende gang- og sykkelvei nord for planområdet. Utarbeidet av Norconsult

Natur- og friluftsliv
Planområdet er del av et svært viktig friluftslivsområde for nærturterreng. Planområdet er ifølge
Miljødirektoratets karttjeneste kart.naturbase.no klassifisert som et småkupert ås- og fjellandskap
der høydeforskjellene i hovedsak er under 100 meter innenfor avstander på 1 km og har et høyt
jordbrukspreg. Området består av blandingsskog, hvor furu dominerer på skrinne koller med lite
jordsmonn og gran i søkkene der det er mer fuktmark. Etter søk i tilgjengelige databaser er det
ingen registrerte forekomster av rødlistearter eller fremmedarter innenfor planområdet, eller i
umiddelbar nærhet. Dette vil bli kartlagt grundigere i planarbeidet.
Kulturmiljø
På vestsiden av planområdet er det flere registrerte kulturminner som i hovedsak er i tilknytning til
hulveier som er automatisk fredet da det er et arkeologisk minne fra førreformatorisk tid. Det er
ikke ønskelig fra utbygger å komme i konflikt med disse.

Figur 5: Planområdet grenser til viktige kulturminner. Hentet fra kart.naturbase.no
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Landskapsprofil
Landskapstilpasning vil bli et viktig tema i mulighetsstudien. Nedenfor vises høydeprofiler av
planområdet.

Figur 6: Høydeprofil av planområdet fra nord til sør. Hentet fra hoydedata.no/laserinnsyn

Figur 7: Høydeprofil av planområdet fra vest til øst. Hentet fra hoydedata.no/laserinnsyn

Funksjonell og miljømessig kvalitet, herunder klimagassutslipp i anleggsfasen og
driftsfase, energibehov og energiløsning
Det vil bli forsøkt å beholde opprinnelig skogbunn med vegetasjon i de områdene som skal brukes
til grønnstruktur. Ved ivaretakelse av skogbunn hindres det at det frigis unødvendige mengder
CO2. Overvann skal følge de naturlige avrenningsveiene fra området, og avrenningshastighet skal
forbli tilnærmet som i dag. Å ta i bruk natur til annet formål vil bety mindre leveområder for de
dyrene, innsektene og plantene som naturlig hører hjemme på stedet.
Anleggsmaskinene i utbyggingsfasen vil bruke drivstoff. Utbyggingen vil naturligvis føre til bruk av
materialer som slipper ut også klimagasser og forbruker energi i alle ledd fra produksjon til
ferdigstillelse. Transport av materialer og anleggsmaskiner vil også være utslagsgivende for den
samlede mengden klimagassutslipp prosjektet vil bidra til. Det vil bli lagt vekt på god
massebalanse i prosjektet som et bidrag til å redusere unødvendig til- og frakjøring av masser,
samtidig som stedegne masser kan utnyttes videre. Energibehovet vil følge krav gitt i TEK17 for
nye boliger.
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5

Interessenter og medvirkning

5.1

Berørte interesser av planinitiativet

Kommunens varslingsliste vil bli benyttet ved varsling. Det antas at følgende myndigheter og
interessenter vil varsles per brev eller i altinn:
-

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Norges Vassdrags- og energidirektorat, region sør
Tønsberg Eldreråd
Telenor Servicesenter for nettutbygging
Skagerak Nett AS
Vesar – avfallsselskapet i Vestfold
Naturvernforbundet i Vestfold
Norsk Ornitologisk Forening, Tønsberg lokallag
Vestfold kollektivtrafikk
Skjeggestadåsen velforening
Skjeggestadåsen barnehage
Berørte naboer (de som grenser til planområdet)

I tillegg vil oppstartet planarbeid annonseres i Tønsbergs Blad og på Tønsberg kommunens
nettside.
5.2

Prosesser, samarbeid og medvirkning

Det vil varsles om oppstart av planarbeid i tråd med plan- og bygningsloven. Innkomne merknader
og hvordan disse blir vurdert og hensyntas vil omtales i planbeskrivelsen. Det legges opp til ett
informasjonsmøte i løpet av prosessen. I tillegg vil berørte parter vil bli informert via direkte
kontakt.
Prosjektet innretter seg etter å ha mye og god dialog med berørte grunneiere og andre
interessenter utover de formelle høringsperiodene. Dette vil være spesielt mot Skjeggestadåsen
barnehage og Skjeggestadåsen velforening, slik at naboene og de som antas å bruke området
som nærturområde får nok informasjon. Det er viktig at interessentene føler seg ivaretatt underveis
i prosessen.
6

Samfunnssikkerhet

Foreløpige undersøkelser tyder på at arealene som omfattes av kommende planforslag ikke har
spesielle utfordringer med hensyn til samfunnssikkerhet. Det vil bli gjennomført risiko- og
sårbarhetsanalyser og grunnundersøkelser som vil avdekke eventuelle faremomenter i
planområdet. I tillegg vil spesielle hensyn til flom vurderes i det videre planarbeidet med god
løsninger for drenering og overvannshåndtering. Eventuelle anbefalinger om tiltak fra analysene vil
bli sikret gjennomført og fulgt opp i prosjekteringsfasen.
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Grunnundersøkelser som er gjort i området tidligere vil gjennomgås av fagperson for å vurdere
behov for ytterligere undersøkelser.
7

Vurdering av behov for Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Tiltaket er i tråd med overordnede
planer og tiltaket i seg selv vil ikke utløse krav om konsekvensutredning. Tiltaket faller ikke under
konsekvensutredningspliktige tiltak §§ 6-8, og vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn
jf. forskrift om konsekvensutredninger § 10.
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