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Bolsøya med Felt B2
Feltet ligger sentralt på øya med utsikt mot sør, vest og delvis nord

Bolsøya er forbundet til Molde sentrum med undersjøisktunnel

Foto mot sør fra nabotomt til feltet
Karakteristiske furutrær og utsikt til fjord og fjell
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Eksisterende situasjon
Illustrasjonen viser planområdet med eksisterende store trær og nabobebyggelse

Skisse mulig fremtidig situasjon (illustrasjonsplan)
Illustrasjonen viser området bebygd med 9 eneboliger, samt 4 mindre leilighetsbygg rundt et felles tun.

Eksisterende trær og terreng er i stor grad beholdt.
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2 Bakgrunn

Det er vedtatt en områdeplan for Bolsøya som utgjør grunnlaget for utarbeidelse av 
detaljregulering. Detaljreguleringen som her blir fremmet gjelder for boligområde B2 
(utvidet noe mot nord).

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av boliger. 

Rodeo arkitekter har utarbeidet og står som forslagstiller for planen.

Området ligger innefor Gnr/Bnr 19/2 som idag eies av Ole Lillebostad og Rolf og Bergljot
Settem.

Det er inngått en avtale med Rodeo arkitekter om utvikling av området. 

Det er ikke krav om konsekvensutredning.

3 Planprosess og medvirkning

Oppstart av planarbeidet har vært kunngjort med annonse i avis 29.01.2014 og varsel
er sendt til offentlige og private parter. Nærmeste nabo og nåværende grunneier er holdt 
orientert, senest med presentasjon av prosjektet på Bolsøya i september 2014. Det er 
også vært møter og dialog med kommunens administrasjon.

Planforslaget skal presenteres for planutvalget i Molde 09.12.2014.

I dialog med grunneier og naboer har Rodeo arkitekter tatt initiativ til å utarbeide en
plan for 15-20 boenheter innefor planområdet, under overskriften ”arkitektur for et villere 
vær”. Fokus har vært på å utforme en bebyggelsesplan, bygningsvolumer, detaljering og 
løsninger som tar hensyn til og utgangspunkt i stedet og klimaet – og søker å ta vare på 
områdets karakter.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med SINTEF med støtte fra Husbanken. Analyse
og kartleggingsarbeidet som ligger til grunn for planforslaget er presentert i rapporten
”BOLSØYFELT B2 - pilotprosjekt - bærekraftige boliger på Bolsøya”. Viktige stikkord er vind, 
nedbør og overvannshåndtering, lokal byggeskikk, tiltak mot fuktskader og beskyttede 
uterom.
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Utsnitt av plankartet fra kommuneplanen.
Planområdet vist med tykk sort strek

4 Planstatus og rammebetingelser

Overordnet plan for området er ”Kommunedelplan for Bolsøya 2012 - 2022” som ble 
vedtatt av Molde kommunestyret 21.02.2013.

Planforslaget omfatter område B2 angitt som fremtidig boligbebyggelse, samt en mindre 
deler av område angitt som hhv LNF-område og nåværende boligbebyggelse.
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Flyfoto av område (foto: Molde kommune 13.06.12)

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Beliggenhet og avgrensning

Planområdet består av område B2 i 
kommunedelplanen samt areal for vei inn til området 
fra hovedveien og en utvidelse mot nord. Utvidelsen er 
vist som LNF-område i plankartet. Inkludert utvidelsen 
fremstår planområdet som et naturlig topografisk 
avgrenset areal. Utvidelsen omfatter ikke areal utnyttet 
til landbruk. Inkludert utvidelsen og område regulert til 
vei utgjør planområdet ca 13 mål.

Dagens arealbruk og arealbruk for tilstøtende områder

Område er ubebygd og skogkledd. Vest og øst for 
området ligger tomter med eksisterende eneboliger. I 
sør er området avgrenset av eksisterende hovedvei. I 
nordvest og lengre sør er det jordbruk.

Stedets karakter

Området består av en landskapsrygg i vest-øst-retning. 
Området er ubebygd og dekket av spredte furutrær,
noe granskog og lavere løvtrær, busker og kratt.

I nord er deler av området tidligere opparbeidet som

Bolsøya Felt B2 – pilotprosjekt 
bærekraftige boliger på Bolsøya

- rapport - fase 1

Rapporten kan lastes ned på
www.rodeo-arkitekter.no
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motorsykkelbane. Området har potensielt god utsikt både mot sør og vest og delvis nord.

Det er utført en grundig analyse av tomt, topografi og klima, denne inngår i rapporten
”Bolsøya Felt B2 – pilotprosjekt bærekraftige boliger på Bolsøya - rapport - fase 1” 
(Husbankens saksnummer 2013/4852-4).

Området er relativt vindutsatt. Dette sammen med forventning om mer og kraftigere 
nedbør, ligger til grunn form utforming av reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplan og 
arkitektur.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser på tomten, ihht krav fra Møre Romsdal 
fylkeskommune.

Det er ikke gjort funn på området.

Naturverdier

Det er ikke registret biologisk mangfold innefor planområdet

Rekreasjonsverdi, -bruk og uteområder

Området har i dag tett krattskog og er lite brukt.

Trafikkforhold

Området ligger langs eksisterende ringveg på Bolsøya. Avkjøring fra hovedveien vest 
for området deles med eksisterende eneboliger på eiendommene 19/2 og 19/12.Det 
foreligger planer om sykkelvei langs nordsiden av vegen. Det er holdt av areal til dette i 
planforslaget. Bolsøya er forbundet med Molde sentrum via undersjøisk tunnel.

Barn og unges interesser

Området er ikke i bruk idag. Området har krattskog og er lite tilgjengelig.

Sosial infrastruktur

Det er ca 1 km til barnehage og 1,3 km til barneskole på Bolsøya øst for området.
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Universell tilgjengelighet

Atkomstveien til planområdet har i dag moderate stigningsforhold og er derfor godt tilgjengelig 
for alle brukere. Selve området er krattskog og en del høydeforskjell og er lite tilgjengelig.

Teknisk infrastruktur

Området antas knyttes på eksisterende ledningsnett for vann og avløp ca 150 m sør for 
planområdet. Forslagsstiller avventer utfallet av en prosess mellom Molde Vann og Avløp 
KF og eier av eksisterende vann- og avløpsnett i nærheten av felt B2.

Jf ROS-analysen er slokkevannskapasiteten på Bolsøya lav. Tilstrekkelig kapasitet vil måtte 
ivaretas etter utbygging. Dette er medtatt i reguleringsbestemmelsene. Det vil avklares med 
Molde brann- og redningstjeneste om det skal etableres slukkevannsmagasin i feltet.

EL-forsyningen til Bolsøya skjer via sjøkabler til Bolsøyneset og både kapasitet og sikkerhet 
regnes som god, ifølge Kommunedelplanen.

Risiko og sårbarhet

Det er utført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse basert veilederen fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap

Det er ikke avdekket områder/tema i ”rød sone”.
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6 Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsformål

Planen har følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

• Nærlekeplass

Samferdselsanlegg

• Kjøreveg

• Annet vegareal

• Gang- sykkelveg

Boligbebyggelse

Arkitektur for et ville vær

Vi har i planarbeidet samarbeidet med SINTEF byggforsk og meteorolog, kartlagt lokal 
byggeskikk, vær- og klimadata, og hatt dialog med naboene på Bolsøya. Ut fra dette har
vi kommet frem til reguleringsbestemmelser og en bebyggelsesplan som skal legge tilrette 
for ”arkitektur for et villere vær”.

Vi ser allerede virkninger av globale klimaendringer. Framskrivinger indikerer en 
sterk økning i gjennomsnittlig årsnedbør fremover. Romsdal og Bolsøya er intet 
unntak. Stortingsmelding 33 (MD, 2013) sier at ”Alle har et ansvar for å tilpasse seg
klimaendringene, både enkeltindivider, næringsliv og myndigheter”. Skader på bygg som 
følge av vær og vind koster samfunnet enorme summer hvert år. For å begrense slike 
skader har vi kommet frem til noen retningslinjer for bebyggelsen på felt B2:

• Beholde mest mulig av trær, terreng og vegetasjon for å opprettholde god drenering og infiltrasjon til
grunn, samt skjerming for vind innover i området

• Enkle bygningsvolumer for å unngå svake punkt

• Beskyttede uterom integrert i bygningskroppen.

• Det tillates Ikke kjeller (dette for å unngå fuktskader og store inngrep i landskap)

• Punkt- eller stripefundamenter foretrekkes i skråninger med naturlig drenering.

• Bestemmelsen om utnyttelsesgrad (maks m2-BRA heller enn maks %BYA) tilrettelegger for utkragende 
bygningsdeler som gjør at husenes fotavtrykk kan holdes små.

• Vindutsatte fasader utformes som smale gavler eller værvegger.

Retningslinjene er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.
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Hovedgrep

Bestemmelsene og plankartet søker å sikre at feltet skal bebygges uten å oppleves som 
tett og med ønske om å bevare noe av ”Haugens” egenart som skogkledd landskapsrygg. 
Bebyggelsesplanen illustrerer hvordan husene kan plasseres for å sikre kvaliteter for alle, 
samt utsikt fra og åpenhet til den sentrale delen av feltet.

Gjennom variasjon i boligenes henvendelse, volumoppbygging og skjermede uteplasser, 
samt opprettholdelse av vegetasjon mellom husene, kan eneboligene ligge tett, men 
samtidig oppleves usjenerte og private. Utsikt og gode sol- og lysforhold sikres ved at hus 
plasseres forskjøvet i forhold til hverandre og ligger lavere lengst frem på området.

På den nordlige delen av feltet legges det opp til mindre boenheter organisert rundt et 
felles tun. Tunboligene har nærhet til parkering og et felles sosialt uterom og egne mindre 
skjermede uteplasser. I sum søker planen å tilrettelegge for variasjon i form, arkitektoniske 
kvaliteter og boligtyper, med utgangspunkt i hver enkelt bolig sin plassering på feltet. 
Fotavtrykk og husenes størrelser relaterer seg samtidig til eksisterende nabobebyggelse.

øst

vest

øst

Snitt gjennom ”Haugen”, vest - øst.

Snittet viser hvordan boligene legger seg i 
terrenget og det ubebygde platået sentralt på feltet

Eksisterende boliger på øst for feltet (til høyre)
ligger ca på kote 46 og 48

Snitt gjennom tunbebyggelsen, vest - øst.

Snittet viser hvordan boligene ligger i terrenget rundt et 
felles tun med carporter som en vegg mot øst.

vest
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BRA vs BYA

Maksimalt tillatt bruksareal (m2-BRA) er brukt for å definere utnyttelsesgard heller enn 
maksimalt tillatt bebygd areal (%BYA), som er vanlig for småhusområder. Maks m2-BRA
er vanlig i f.eks hytteområder. Byggeområdene ikke er oppdelt i tomter. Det er ønskelig at 
husene skal finne sin nøyaktige plassering når hvert enkelt skal prosjekteres i detalj – ut

fra topografi, eksisterende trær og lokalklima - heller enn på bakgrunn av 4m fra ”tilfeldige”
tomtegrenser.

Maks m2-BRA istedenfor maks %BYA legger også til rette for større variasjon i hvordan 
arealet ”stables” på de ulike ”tomtene” – de ulike kvalitetene og utfordringene (utsikt og 
solforhold, vind og nedbør), heller enn at alle husene blir like uavhengig av individuell 
plassering og de som skal bo der.

Nøyaktig fortavtrykk/plassering av de ulike byggene er ikke bestemt, det er dog definert 
byggegrenser som sikrer randsone og noen viktige åpninger mellom husene, samt at m2-
BRA-begrensningen regulerer husenes totale størrelse.

Maksismalt tillatt m2-BRA for hele området er 4000m2, hvilket fordelt på to etasjer vil med 
tillegg for carport tilsvarer BYA 2500 m2.

BYA = 2500m2 / 12,5 daa = 20%

Figurene under sammenlikner BRA med BYA
som styringsverktøy for utnyttelse av tomter. 

Planen foreslår bruk av maksimalt BRA, uten bruk av
kjeller, for å gi rom for stedlig tilpassing og variasjon uten at 

tomtene overutnyttes.
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Snitt gjennom feltet, nord - sør.

Snittet viser hvordan boligene med smale gavler mot vinden 
fra vest. Mellom husene kan trær og terreng beholdes.

Toppen av ”Haugen” vises i oppriss

nord

sør

Boligområdene BF1, BF2 og BF3

Området er delt i tre boligområder BF1, BF2 og BF3, hvor BF2 består av tre underområder

definert med byggegrenser.

BF1 er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med 8-10 boenheter organisert rundt 
et felles tun. Tunbebyggelsen er søkt plassert slik at den skjermer det felles uterommet 
for vind og vær. Boligene her har kort vei til felles parkeringsareal som er plassert på den 
visuelt minst eksponerte delen av tomta, delvis skjult bak en landskapstunge.

Maksimalt tillatt gesims-/mønehøyde er kote 48. Total m2-BRA boliger skal ikke overstige
1500m2

BF2 er regulert til inntil 8 frittliggende eneboliger i periferien rundt den sentrale delen av 
området, hvor eksisterende terreng og trær beholdes og det etableres lekeplass og felles 
rekreasjonsområde. Maksimalt tillatt gesims-/mønehøyde er kote 45 for BF2A/B og kote 48 
for BF2C. Hver bolig tillates med m2-BRA 250m2.

BF1 og BF2 har regulert kjøreveg til felles parkering fra øst, via eksisterende adkomst fra 
hovedvegen. Innefor BF2 etableres det kjørbar veg som naturlig følger terrenget naturlig 
videre inn i området, som avsluttes med en gårdsplass/snuplass.

På BF3 vil det etableres 1 enebolig med egen adkomst direkte fra vegen. Maksimalt tillatt 
gesims-/mønehøyde er kote 45. Bolig tillates med m2-BRA 300m2, inkludert garasje.

Områder for lekeplass er regulert som egne formål plankartet. Fri- og grøntområder er ikke 
regulert med egne formål, men byggegrenser og relativt lav utnyttelsesgrad sikrer at store 
deler av planområdet forblir ubebygd og felles tilgjengelig. .

Planen legger opp til bedret tilgjengelighet med rydding av småskog samtidig som store 
trær, eksisterende terreng og skogbunnen i stor grad beholdes. Det tillates ikke etablert 
gjerder i eiendomsgrenser.
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Figurene illustrerer forskjellen mellom hva som er 
målet for bebyggelsen på B2 sammenliknet med 
et typisk byggefelt av nyere dato:

Typisk byggefelt

• Trær og annen naturlig vegetasjon på
byggeområdet er fjernet

• Terreng er tilpasset vei – ikke omvendt

• Store volum og fotavtrykk

• Komplisert og sammensatt bygningsvolum

• Store skjæringer og fyllinger

• Tomten tilpasset huset (planert)

• Skarpt skille mellom natur og felt To-/firemannsbolig

Enebolig

Felt B2

• Husene legges mellom trærne

• Adkomstvei følger eksisterende terreng

• Hus med mer beskjedne volum og fotavtrykk

• Enkle volum

• Tomtas naturlige fall beholdes

• Hus tilpasset terreng – ikke omvendt

• Natur og eksisterende vegetasjon ”flyter”
mellom husene

Enebolig
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Lekeplass

Området legger opp til total inntil 20 boenheter, hvorav 9 eneboliger. Ihht T2/08 skal det 
etableres nærlekeplass med en størrelse på minimum 200m2. Lekeplassen skal som
et minimum ha sandkasse, benk og noe fast dekke. Det er regulert et areal på 300m2 til 
nærlekeplass innefor planområde.

Lekeplassen utvikles i form av et realsameie med eget g.nr/b.nr. Ved utskillelse av 
eiendommer tinglyses et pliktig medlemskap. Lekeplassen skal være ferdigstilt innen det 
gis brukstillatelse for den tredje boligenheten innenfor planområdet.

Lekeplassen skal minimum inneholde sandlekekasse og sittebenk, og skal utformes med 
utgangspunkt i eksisterende terreng og vegetasjon.

Kjøreveg

Området får felles adkomst via eksisterende avkjøring til naboboliger i øst, med unntak av
én boligtomt i sørøst som naturlig vil ha adkomst direkte fra vegen. Denne adkomsten vil 
etableres med frisiktsoner ihht gjeldene normer.

Frem til felles parkering etableres veien som vist i reguleringskartet med veibredde 3,5m. 
Det er satt av 1,5 m bredde til annet veiareal (grøft) på hver side. Videre inn i området (på 
BF2) etableres vei med kjørbart dekke frem til gårds-/snuplass

Gang- sykkelveg

Det er satt av en sone med bredde 4 m til gang og sykkelvei på nordsiden av hovedveien 
langs feltets sørside. I kommunedelplanens arealdel er gang-/sykkelvei (markert med 
rødprikket linje) kun ført frem til felt B2s østre hjørne (se illustrasjon på s. 3). Kommunen 
har ønsket at det uansett reguleres inn, selv om plassering på sørsiden av veien evt vil 
være mer sannsynlig.

Barn og unges interesser

Det er regulert inn nærlekeplass innefor planområdet. Lekeplassen er plassert på den 
indre delen av tomta skjermet for sterk vind. Lekeplassen vil ha gode sol og lysforhold, 
illustrasjonsplan 1:500 viser sol/skygger 1. juli kl 1400.

Det er planens hensikt å ivareta naturlig terreng, vegetasjon og trær innefor planområdet. 
Vi mener at naturtomter, slik planen legger opp til, vi gi spennende og gode uteområder 
for utendørs lek og opphold for barn og unge. Det tillates ikke å etablere gjerder i mellom 
eiendommer og utnyttelsen av området er relativt lav, det vil med andre ord ligge godt til 
rette for lek og opphold på store deler av planområdet - ikke bare det som er regulert til 
nærlekeplass.

Både gårdsplass innefor område BF1 og BF2 vil ha liten og oversiktlig trafikk og vil 

etableres med harde overflater. Disse vil også være egnet for eksempelvis ballek eller 

sykling.
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Barnehage og barneskole ligger hhv 1 km og 1,3 km til øst for området. 
Kommunedelplanen legger opp til gang-/sykkelvei fra planområdet frem til skole og 
barnehage.

I forlengelsen av planområdet i nord er det skog, som kan være spennende og utforske for 

de litt større barna, på byggefelt i sør er det etablert ballspillplass og generelt på øya er det 

mange fine steder, blant annet langs kysten.

I sum mener vi at planen legger opp til et boligområde som vil gi gode rammer for et godt 
oppvekstmiljø.

Universell utforming

Tiltakene vil forholde seg til TEK10. Ettersom det er et mål for planen å opprettholde mest 
mulig eksisterende terreng og vegetasjon vil uteområder i begrenset grad være tilrettelagt 
for universell utforming.
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7 Virkninger av planforslaget

Overordnede planer

I kommunedelplanen heter det:

”Det skal legges opp til variert bebyggelse, eneboliger, rekkehus, leiligheter.”

Planforslaget legger opp til variert bebyggelse med eneboliger i sør og vest, samt

flermannsboliger og leiligheter organisert rundt et felles tun i nord.

”Det må planlegges felles tilkomstveg til området.”

Planforslaget legger opp til felles adkomst for alle boligene med unntak av én bolig på
feltets sørøstre hjørne som vanskelig kan nås fra felles vei gjennom område. Denne
boligen ligger langs hovedveien og foreslås etablert med egen innkjørsel direkte fra denne.

”Utbyggingen fører ikke til vesentlige ulemper eller konflikter med andre arealbruksinteresser eller
hensyn, og kan gjennomføres uten særskilte avbøtende tiltak.”

Landskap og stedets karakter

Felt B2 ligger på en skogkledd landskapsrygg. Vegetasjon, terreng og større furutrær 
søkes beholdt. Eksisterende trær innefor planområdet samt skog på naboområder vil ligge 
høyere tillatte møne-/gesimshøyder. Når feltet bebygges vil karakteren naturligvis endre 
seg, men landskapsform og viktige trekk vil bestå.

Bebyggelsens volum og struktur relaterer seg til nabohus og eldre bebyggelse på Bolsøya. 
Det legges opp til bebyggelse med høy arkitektonisk kvalitet som tar vare på og utnytter 
stedets kvaliteter.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke gjort funn på området.

Naturverdier

Det er ikke registret biologisk mangfold innefor planområdet

Rekreasjonsverdi, -bruk og uteområder

Området har i dag tett krattskog og er lite brukt. Ifm utbygging vil området tilgjengeliggjøres
- i prinsippet også for naboer og øvrig befolkning på Bolsøya

Trafikkforhold

Feltet benytter eksisterende avkjøring fra hovedvei, med unntak av enebolig på BF3.
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Trafikkøkningen som resultat av ca 20 nye boliger vil være liten.

Barn og unges interesser

Som redegjort for under beskrivelsen av planforslaget vurderes det at planen legger til rette 
for et boligområde som vil gi gode rammer for et godt oppvekstmiljø.

Sosial infrastruktur

Det antas at skole og barnehage vil ha kapasitet. I kommunedelplanen heter det: Folkeveksten 
er dessuten en vesentlig faktor for å sikre grunnlaget for barneskolen på Bolsøya, som er et 
av hovedmålene i gjeldende plan.

ROS

ROS-analysen viser ingen områder/tema i ”rød sone”.
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8 Innkomne inspill

Naboer

Det er ikke innkommet naboprotester

Avinor

Avinor legger høyderestriksjoner for byggeområdet: kote 48,1 moh. Det er 
søkt Luftfartstilsynet om dispensasjon fra høyderestriksjonen, men 
søknaden ble avslått 11.09.2014. Kote 48 er følgelig foreslått som 
maksimal byggehøyde i reguleringsbestemmelser. Det er videre lagt inn 
en bestemmelse om kraner under byggearbeider ihht krav fra Avinor.

Fylkeskommunen

Kulturvernseksjonen stiller krav arkeologisk registrering etter kulturminneloven §9. 
Dette er gjennomført – uten funn av kulturminner.

Fylkeskommunen påpeker at planen må ta hensyn til barn og unges interesser, 
herunder behov for nærlekeplass. Areal for nærlekeplass er innarbeidet i planen. 
Bestemmelsene er justert til at nærlekeplassen skal være ferdigstilt innen det gis 
brukstillatelse for den tredje boligenheten innenfor planområdet.

Fylkesmann i Møre og Romsdal

Fylkesmannen fokuserer på barn og unges interesser: det vises til T-2/08. 
Planen legger opp til rikelige med uteoppholdsarealer og det skal etableres eget 
felles areal for lek og innefor planområdet. Fylkesmannen pålegger 
gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. ROS-analyse 
er gjennomført.

NVE

Ingen innspill til planarbeidet

Statens vegvesen

Statens vegvesen stiller seg positive til planforslaget. Det pekes på noen forhold som 
vegvesenet mener med fordel kan justeres. Disse forholdene er vurdert og drøftet med 
kommunen. Forslagene er innarbeidet i planen og bestemmelsene er som følger:
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Vendehammer/snuplass:
Det valgt å ikke vise vei/snuplass i reguleringskartet, da vi ønsker at den nøyaktige 
plassering av vei skal kunne tilpasses terreng og eksisterende trær på tomta. 
Illustrasjonsplanen gir et godt bilde av forventet løsning. Tilgang for 
post/renovasjon/utrykning sikres i bestemmelsene. Plankartet er mao ikke endret.

Vegskulder:
Vegskulder er endret til vegskråning (5.1.2) i bestemmelsen slik vegveset foreslår.

Skilting/fartsgrense:
"15km/t er ingen offentlig fartsgrense, og evt skilting må skje med skilt som 
ikke kan forveksles med offentlige skilt." er lagt til under 5.1.2, slik det foreslås

Siktlinjer/-soner avkjørsel BF3:
Vi vurderer at frisikt ifm avkjørsel til BF3 er tilstrekkelig sikret gjennom 
bestemmelsene (punkt 4.3). 

Siktlinjer/-soner felles privat vei:
Siktlinjer/frisikt sone er tegnet inn slik vegvesenet foreslår (ihht til N100) ifm 
adkomstveien til området. Planområde er følgelig utvidet med deler av 
nabotomtene som er regulert til Gang-/sykkelveg og bolig / hensynssone frissikt.

Sykkelvei/byggegrense
Byggegrensen er trukket ytterligere 2m tilbake, det tillates (gjennom bestemmelse) 
utkragende bygningsdeler inntil 2m utover denne (det bratte terrennget vil gjøre at evt 
utkragene bygningsdeler vil være høyt over sykkelveien). Slik unngås evt konflikt 
mellom sykkelvei/snørydding og fundamentering - samtidig som mulighetsrommet for 
BF2 er beholdt.

Universell utforming
Vi vurderer at hensyn til UU dekkes av TEK10, og at noen egne bestemmelser på dette 
ikke er nødvendig.


