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1. Bakgrunn og formål 
Vestrem AS er engasjert av Tore Andreas Gundersen for å utarbeide innspill til kommuneplanens 
arealdel for nye boliger på deler av eiendommen gnr/bnr 138/2 i Nordre Follo kommune. 
Tilstøtende eiendommer kan berøres av innspillet avhengig av hvilke samferdselstiltak som 
anbefales.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nye boliger tett opp mot 
knutepunktet Ski stasjon. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015 (ATP) har 
som mål å konsentrere veksten i Akershus til prioriterte tettsteder. Ski tettsted er et prioritert 
vekstområde jf. ATP og utpekt som et regionalt bysentrum. 

 

Illustrasjon 1: utsnitt fra regional plan for areal og transport Oslo og Akershus med anvisning av Ski som regional by.   
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Hensikten er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor området vist i 
figur 2.  

Det planlegges et boligprosjekt med en sterk miljøprofil med nyeste og mest avanserte 
smarthusteknologi for en effektiv energistyring og utnyttelse av solenergi. Det søkes en 
gjennomføring etter en grønn byggestandard med smarte materialvalg og et spesielt fokus på 
bærekraft og lave bokostnader. Det skal legges til rette for å produsere egen mat i parsellhager 
integrert i uteoppholdsarealene og grønne tak.  

 

2. Eksisterende forhold, størrelse og avgrensing. 
 
Planarbeidets målsetning er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor 
området. Innspillet omfatter del av eiendommen gnr. 138, bnr. 2, syd og vest for regulerte 
byggeområder langs Søndre Tverrvei. Arealet er et skog- og jordbruksområde som ligger i søndre del 
av Ski på grensen til Ås kommune. Området er regulert til jordbruk på en eldre reguleringsplan fra 
29.05.1978 og vist på kommuneplanen for Ski (2019-2030) som Landbruk,- natur- og friluftsområder, 
hvor en del omfattes av hensynssone for friluftsliv og fareområde for ras- og skred. Innspillet utgjør 
et areal på ca 31 daa slik dette fremgår av figur 2. Det aktuelle arealet er anvist som LNF med 
hensynssoner i gjeldende kommuneplan. Området grenser til anvist boligformål i gjeldende 
kommuneplan og vil utgjøre en naturlig utvidelse av allerede regulerte og bebygde arealer langs 
veien Søndre Tverrvei.  
 
Arealet foreslås omdisponert til boligformål.  
 

 
Figur 2: Planområdets beliggenhet merket med rød sirkel. Ski sentrum merket med blå sirkel  
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I figur 3 vises et foreløpig forslag til avgrensning av området. Utbyggingsforslaget avgrenses mot 
kantsoner langs dyrkamark mot øst, Søndre Tverrvei i nord, kommunegrensen i vest og 
eiendomsgrensen i syd.  

Foreslått tilknytning til Søndre Tverrvei tilfredsstiller siktkravene ihht Statens Vegvesens vegnormaler 
N100.  

 
Figur 3: Forslag til planområde vist med sort skravur.  

Planområdet utgjøres hovedsakelig av skogareal. Nordre del har et slakt terrengfall mot syd. Søndre 
del er relativt flatt med noe terrengfall mot syd og sydøst. Terrengforskjellene er ikke større enn at 
ny boligbebyggelse kan tilpasses til eksisterende terreng på en god måte. Plassering av internvei vil 
vies ekstra oppmerksomhet i et etterfølgende planarbeid for å begrense terrenginngrepene.  
Deler av planområdet er i bruk av barn og unge i dag til organisert lek/tur. Dette kan 
Ivaretas ved innarbeiding av grøntområder og nye tverrforbindelser i en påfølgende regulering, se 
avsnitt om friluftsliv. Nærmeste skole er Finstad, og de nærmeste barnehagene er Nordre Finstad 
barnehage og Finstadbekken barnehage. Alle innenfor gangavstand og med gode muligheter for å 
kunne etablere trygge gangveier fra planområdet. 
 
Idrettsanlegg med fotballbane, idrettshall og ishall ligger ca. 1,6 km nordøst for planområdet. 
Finstadskogen som i hovedsak ligger vest for planområdet blir hyppig brukt av skolen og 
barnehagene i nærområdet. 
Et komplett service- og tjenestetilbud finnes i gangavstand fra planområdet, det er 640 m til 
nærmeste barneskole, 700 m til politistasjon og folkeregister, 800 m til nærmeste 
detaljhandel og 1 km til Ski storsenter og Ski sentrum med handel, offentlige og private 
tjenesteytere. Nye Ski videregående skole i sentrum forventes å gi god skoledekning.  
 
Området har god kollektivdekning. Nærmeste busstopp er Finstad hageby ca. 200 m fra 
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planområdet (på fylkesvei 154), herfra går det busser med hyppige avganger og reisetid på 
ca. 3 minutter til Ski stasjon. Det er gangvei til Ski jernbanestasjon som ligger 1,4 km unna, noe som 
tilsvarer en gangavstand på ca. 15 min fra senter i planområdet. 
Toget tar ca. 20-30 minutter til Oslo, med forholdsvis høy frekvens, og tilbudet vil bli langt 
bedre etter utbygging av Follobanen hvor det vil ta 11 min. til Oslo S. Samtidig fortsetter 
lokaltrafikken på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.  
 

 

Figur 4: Flyfoto som viser nærmiljøet rundt planområdet. Foreslått plangrense omtrentlig vist med hvit linje.  

 

 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det planlegges et boligområde med variasjon i boligstørrelse og boligtype.  

I forbindelse med det innledende planarbeidet er det utarbeidet et grovt skisseforslag som viser 245 
boenheter fordelt i blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 

Det er også lagt inn areal til lekeplasser som vil dekke gjeldende krav til nær- og strøkslekeplasser. I 
bestemmelsene til gjeldende kommuneplanen er det stilt krav til at strøksplasser er på minst 2,5 
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dekar i prosjekt over 200 enheter. Alle nye boliger skal ha tilgang til en lekeplass for små barn 
innenfor 50 m avstand. 

 

 

Figur 5: Løsningsforslag som viser plassering av boliger, lekeplasser og internveier. 

 
Vei og renovasjon  

I den innledende fasen er tenkt felles renovasjonsanlegg for ny bebyggelse. Aktuell løsning er 
nedgravde avfallsbeholdere med avfallstypene glass/metall, papir, plast og restavfall.  

Adkomst til området foreslås fra Søndre Tverrvei med god avstand fra eksisterende gangbro. Det 
foreslås videre etablering av gang-/sykkelvei langs søndre Tverrvei til undergang ved Finstad hageby. 
Planlagt GS-etablering vil knytte området til boligområdet Folloveien og Ski sentrum på en god måte. 

Det er i det innledende arbeidet vurdert adkomst fra Åsveien via boligområdet Folloveien i øst som et 
alternativ. Endelig valg av adkomst til prosjektet utredes som en del av reguleringsplanarbeidet. 

 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

I løsningsforslaget er det inntegnet totalt 245 boenheter. Dette er fordelt på 35 boliger i konsentrert 
småhusbebyggelse og 210 blokkleiligheter.  
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I illustrasjonsplanen i figur 5 er BYA-% beregnet til ca 40% for de delene som foreløpig er foreslått 
som boligformål. 

 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Tiltaket innebærer etablering av ny sentrumsnær boligbebyggelse i Ski og vurderes å være i tråd med 
intensjon om fortetting i knutepunktene. Gjeldende kommuneplan, retningslinjer og lovverk sikrer at 
bebyggelse og uteområder gis et spesielt fokus med tanke på bærekraftige løsninger for miljø og 
samfunn. Det ønskes lagt til rette for en høy arealutnyttelse og rasjonelle boliger med attraktive 
uteområder. Det vil sikres lek- og uteoppholdsareal i tråd med gjeldende føringer.  

Planarbeidet skal legge til rette for helhetlige miljømessige-, økonomiske- og sosialt bærekraftige 
løsninger.  

Det planlegges et boligprosjekt med en sterk miljøprofil med nyeste og mest avanserte 
smarthusteknologi for en effektiv energistyring og utnyttelse av solenergi. Det søkes en 
gjennomføring etter en grønn byggestandard med smarte materialvalg og et spesielt fokus på 
bærekraft og lave bokostnader. Det skal legges til rette for å produsere egen mat i parsellhager 
integrert i uteoppholdsarealene og grønne tak.  

 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Kommuneplanens anviste byggeområde hensyntar etter vår vurdering nærheten til det omliggende 
åpne kulturlandskapet på en god måte. Byggeformålet er avgrenset med minimum 10 meters 
avstand til jordekanter for å redusere eksponering mot omgivelsene. De grønne skjermsonene vil 
bidra til å bryte opp fasader og redusere eksponering av takflater.  

 

7. Forholdet til overordnede føringer og retningslinjer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015 (ATP) 
For å dempe den forventede boligprisveksten i Ski etter ferdigstillelse av Follobanen er det viktig at 
tilbudet av boliger tilsvarer etterspørselen. For å kunne tilby nye boliger i dette området innen 2026 
må arealet omdisponeres i pågående rullering jmf figur 6. Lav utbyggingstakt er en vesentlig 
prisdrivende faktor og en direkte årsak til at boligtilbudet er lavere enn etterspørselen. Gjennom 
satsingen på knutepunktet Ski som regional by i regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus forpliktes kommunen å legge til rette for en økt vekst. ATP sier at: 
 «Ski og Ås bør legge til rette for økt vekst med ny Follobane. Ski har potensial innen handel, service 
og tjenesteyting, og Ås som universitetsby med utvikling innen life science. De to byene har med sine 
komplementære næringsprofiler i sum større potensial for få en tilstrekkelig kritisk masse av 
befolkning og funksjoner, tiltrekke seg kompetanse og næringsliv, og styrke sin rolle i regionen.» 
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Figur 6: Tidslinje for prosess fra innspill til kommuneplan til byggestart for ny bebyggelse.  
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015 (ATP) har som mål å 
konsentrere veksten i Akershus til prioriterte tettsteder. Ski tettsted er et prioritert 
vekstområde jf. ATP, og den anbefalte områdeutnyttelse for Ski tettsted er på ca. 50% BRA. 
(ATP 2015). Ski defineres som regional by og et regionalt kollektivknutepunkt med 
forventing om en sterk befolkningsvekst. Ferdigstilling av follobanen i 2022 forventes å styrke 
utviklingen av Ski som regional by. ATP sier videre at for å oppnå et arealeffektivt 
utbyggingsmønster, bør ny vekst konsentreres innenfor gangavstander som samtidig 
tilrettelegger for bruk av miljøvennlige transportmidler som buss, tog og sykkel. 
Hverdagsgjøremål bør være lokalisert innenfor gang- og sykkelavstand. Utbygging av planområdet til 
boligformål er i tråd med denne strategien ettersom offentlige tjenester 
samt Ski stasjon er lokalisert innenfor gang- og sykkelavstand. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09. 2014. 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og 
fortetting rundt knutepunkter. Dette for å redusere transportbehovet med bil, som bør løses 
ved kollektiv/sykkel/gange.  

 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015 (ATP) beskriver også prinsippet 
om vekst foran vern i prioriterte tettsteder, samtidig som jordvernet står sterkt. Området berører 
ikke dyrka mark og balanserer forholdet mellom vekst og vern på en god måte. Området ligger 
innenfor arealet som foreslås bygget ut i henhold til regional plan.  
 
I 2016 ble befolkningsprognosen for Ski kommune revidert. Prognosen viser at den årlige 
befolkningsveksten vil ligge på mellom 2 og 3,8 prosent. For å kunne nå boligmålene er det 
nødvendig å bygge flere leiligheter som appellerer til en mangfoldig del av befolkning med 
ulike behov i ulike livsfaser (ATP 2015). Dette er også viktig i Ski kommune hvor boligtilbudet 
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i 2011 bestod av 73 % småhusbebyggelse og 27 % leiligheter. (Ski kommuneplan 2011-2022 
s. 28). Kravene til variasjon i boligtyper vil enkelt kunne etterkommes på Halstad vest. 
Planområdets størrelse og terrengforhold gir gode muligheter for utvikling av fremtidig bebyggelse 
med en variasjon av tett/lav bebyggelse og blokkbebyggelse. En slik variasjon gir muligheter 
til variable boligstørrelser og typologier som igjen kan dekke et større demografisk 
markedssegment. 
 
Ski kommune ønsker ifølge forslag til planstrategi å kanalisere det meste av boligveksten i 
kommunen til kollektivknutepunktene Ski og Kolbotn i gangavstand fra jernbane og områder med 
høyfrekvente bussruter. Prinsippet som ønskes å legges til grunn for rekkefølgen er «innenfra og ut»-
prinsippet. I forrige kommuneplanrullering ble det konkludert med at det ikke var behov for nye 
utbyggingsarealer. Med ny Follobane og meget kort reisetid til Oslo mener vi at Ski vil oppleve en 
markant økning i attraktivitet og etterspørsel etter boliger. Ski vil etter åpning av banen ha kortere 
reisevei til Oslo S enn store deler av Oslo sentrum.  
Det er videre presisert at boligbyggingen ikke skal orienteres mot arealer som reduserer potensialet 
for framtidig matproduksjon, samtidig med at all trafikkvekst skal tas av gange-/sykkel og 
kollektivtrafikk. For å nå dette målet og samtidig ha et markedstilpasset boligbehov må en økt 
utbyggingstakt i tråd med ATP vurderes som en del av kommuneplanrulleringen.  
 
Halstad vest ligger så nær kollektivknutepunktet Ski at arealet klart bør kunne utbygges 
innenfor den foreslåtte strategien, samtidig kan området fungere som en avlastning av 
områdene i selve sentrumskjernen mens disse blir klare for fortetting.  
 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Kulturminner 
Det er registrert kulturminner i nærheten av området men ikke innenfor det foreslåtte planområdet.  
Nord for planområdet er det funnet dyrkingsspor og rydningsrøyser/steingjerde (kilde: Follokart, 
kulturminner og kulturlandskap). Kulturminner vil hensyntas i senere detaljregulering, 
Figur 7 viser utsnitt fra riksantikvarens kulturminnesøk. Det vil i planarbeidet måtte tas hensyn til 
kulturminnene og defineres sikringssone mot disse. Det forventes at fylkeskonservator vil varsle 
behov for prøvegraving i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.  
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Figur 7. Eksisterende registrerte kulturminner. 
 

Dagens trafikkforhold 
Jmf Statens Vegvesens vegdatabank har Søndre Tverrvei (Fv 154) en ÅDT på 9192 langs planområdet. 
Det foreslås etablert gang-/sykkelvei langs Søndre Tverrvei mellom gangbro umiddelbart vest for 
planområdet og planfri kryssing (undergang) ved Finstad Hageby. Trafikksikkerheten vurderes med 
dette tiltaket som god. 
 
Naturmangfold. Det er ikke registrert forekomster av viktige arter eller naturtyper innenfor området.  
 

Friluftsliv. Kartet i figur 8 viser eksisterende turstier innenfor foreslått utbyggingsområde. Turstiene 
vurderes å være middels til mye brukt og forutsettes delvis erstattet med nye grønne 
tverrforbindelser ved en eventuell utbygging. Området isolert sett vurderes å ha middels til lav verdi 
som friluftsområde/nærturområde. Planområdet ligger gunstig til for friluftsliv i hverdagen og har 
meget gode koblinger mot Kjølstadskogen, Finstadskogen og Holstadmarka. Dette er skogsområder 
som blir aktivt brukt av folk i nærmiljøet samt skoler og barnehager. I vinterhalvåret går det skiløyper 
i Holstadmarka.  
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Figur 8. Eksisterende turstier i området. 

 
Vestre del av planområdet er anvist som hensynssone friluftsliv i gjeldende kommuneplan. En 
eventuell utbygging av området vurderes imidlertid ikke å endre mulighetene for friluftsliv i 
nærliggende skogområder vesentlig.  
Turveier og stier umiddelbart utenfor området gjør det enkelt å benytte sykkel/gange fra 
planområdet til Finstad skole og Ski sentrum. Ved å knytte området til sykkelveien på det gamle 
jernbanesporet langs Åsveien kan det også bli tilrettelagt for å sykle til Ås sentrum. 
 
Støy. Jernbanene syd- og østover kan medføre støy for nærliggende områder langs banelinjen. 
Det forutsettes innarbeidet avbøtende støyreduserende tiltak i en eventuell påfølgende 
reguleringsplan.  Det er i forbindelse med jernbaneutbyggingen utført vesentlige støysikringstiltak 
langs planområdet som vist i figur 9.  
 
Dagens kommuneplan inneholder støysoner for trafikkstøy fra Søndre Tverrvei, hvor gul 
støysone påvirker planområdet. Det vil være mulig å prosjektere boliger 
med stille side mot syd i hele planområdet. Det vil også kunne opparbeides støysikrede leke- og 
uteoppholdssoner på terreng ved gjennomføring av skjermingstiltak. Behandling av støy og 
eventuelle avbøtende tiltak beskrives i en etterfølgende reguleringsplan.  
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Figur 9. Nylig oppført støyskjerm ved Halstad.  

Ras/Skred/Flom. Kommuneplanen anviser området som faresone for ras og skred. Området består 
imidlertid av grunne løsmasser og stedvis bart fjell. Området vurderes ikke å være spesielt utsatt for 
ras eller skred.  
 
Grunnforhold. Grunnen består av marine/strandavsetninger samt hav- og fjordavsetning. Tilstøtende 
områder har stedvis bart fjell (kilde: NGU løsmassekart).  
 

9. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 
kartlegge og ivareta nødvendig hensyn til fare for ulykker og uønskede konsekvenser som følge av 
planarbeidet. Behov for ekstraordinær kartlegging kan være nødvendig og aktuelle utredningstema 
vil avklares nærmere i planarbeidet.  

Utvikling av flere boliger vil generere en viss trafikkøkning i veisystemet frem til planlagte 
byggeområder. Hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling vil vurderes som en del av 
planarbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
andreas@vestrem.no 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen.  

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021.    

 Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet.  

 Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre. 

 Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

 ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017).  

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn:  

 Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

 En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet.  

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart.   

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område:  Halfstad Nordre 
Adresse:  Åsveien 70 A og B 
Gnr/bnr 138/2 
Forslagsstiller: Tore Andreas Gundersen 
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Utsnitt av kart fra gjeldende 
kommuneplan og utsnitt av kart som 
viser arealinnspillet  

 
 

 
 

Områdets størrelse i m2  31.000 kvm 
Beskrivelse/dagens bruk Skogbruksareal 
Formål i gjeldende kommuneplan LNF 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Faresone - Ras og skred, Hensynssone -friluftsliv 
Foreslått arealformål  Fremtidig boligformål 
Har arealet ligget inne som andre 
formål enn nåværende formål i tidligere 
kommuneplaner?    

Nei, men området var anbefalt som 
utbyggingsområde i konsekvensutredning til 
kommuneplan gjeldende frem til 2019.  

Er området bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Ubebygd. 

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?  

Friluftsliv. Se eget vedlegg for detaljert 
beskrivelse og avbøtende tiltak.   

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med kommunens 
arealstrategier gjengitt i planprogrammet?  

Ja, forslaget underbygger etter 
planleggers vurdering arealstrategien i 
planprogrammet.  
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Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor prioriterte 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1?  

 
Arealet ligger umiddelbart inntil 
prioritert utbyggingsområde Ski.  

Transportbehov, kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo 

sentrum/nærmeste jernbanestasjon? 
Oppgi avstand til nærmeste busstopp. 

  
Avstand til Ski stasjon er 1,4 km 
Avgang fra Finstad hvert 20. minutt. 
Avstand til busstopp er 450 meter.  

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og 

sykkelvei 

Se eget vedlegg for detaljert beskrivelse 
og avbøtende tiltak. Arealet ligger 
umiddelbart inntil offentlig vei.  

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg 

mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 

Et komplett service- og tjenestetilbud 
finnes i gangavstand fra planområdet, 
det er 640 m til nærmeste barneskole, 
700 m til politistasjon og folkeregister, 
800 m til nærmeste detaljhandel og 1 km 
til Ski storsenter og Ski sentrum med 
handel, offentlige og private 
tjenesteytere.  
Tiltaket retter seg til en bred 
befolkningsgruppe med boliger av ulike 
størrelser og typologi.  

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

Arealet grenser til større sammenhengende 
naturområder. Trygge gang-
/sykkelforbindelser til kollektivnett og skole 
er en forutsetning for prosjektet.  

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, 

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

Arealets beliggenhet umiddelbart 
utenfor Ski sentrum gir flere mulig 
tilkoblingspunkt for teknisk infrastruktur.  

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

Skole: 640 meter fra Finstad skole 
Bhg: 550 meter til Villenga barnehage 
Omsorgsbolig; 1,5 km fra Finstadtunet og 
1,1 km fra Solhaug bosenter 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
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Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av 

flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet 

beskrivelse)  

 
Arealet er i dag ubebygd og ikke spesielt 
flomutsatt. Overvannshåndtering 
forutsettes løst lokalt og innenfor 
arealet.  

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  

ÅDT på Søndre Tverrvei er i 2020 målt til 
9192. Området har planfrie kryssinger 
mot bebyggelse i nord. 
Trafikksituasjonen vurderes som 
oversiktlig og standard på eksisterende 
veinett vurderes som god.  

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Økt trafikk medfører økt støy langs 
hovedadkomst.  

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 

støysone?  

Området berøres av støysoner fra Søndre 
Tverrvei. Støykilden er plassert på 
prosjektets nordside. Skjerming av 
uteoppholdsarealer vurderes som 
løsbart.  

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor 

området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av 

grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

 
- Ja. Hav- og fjordavsetning.  
- Nei, kvikkleire er ikke påvist.  

 
- Området er svakt hellende.  
- Påvirkning av grunnvannstand 

vurderes ikke som problematisk.  
- Det er ikke påvist 

grunnforurensing.  
Naturressurser (oppgis i m2) 

- Medfører tiltaket omdisponering av 
dyrka mark/dyrkbar mark/skog?   

- Berører tiltaket myr eller 
våtmarksområder? 

 
Hele prosjektområdet berører 
eksisterende skogbruksareal. Arealet er i 
ressurskart anvist som dyrkbart.  

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Det er ikke registrert spesielle 
naturverdier innenfor området.  

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs 

sjø og vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for 

drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet?  

 
Ikke relevant.  
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Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Ja. Se eget vedlegg for detaljert 
beskrivelse og avbøtende tiltak. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg 

og kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske 

kulturminner?  
- Berører tiltaket historiske steder og 

veier?  

  
Tiltaket berører ingen kjente 
kulturminner eller kulturmiljøer.  
 
Arealet er godt skjermet fra det store 
landskapsrommet øst for jernbanen og 
eventuell ny bebyggelse vurderes som 
lite eksponert.  

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
 
Se eget vedlegg for detaljert beskrivelse og avbøtende tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


