PLAN 499 - LØNVARDEN SØR - GBNR 10/584, 708 M.FL. - 1.
GANGS BEHANDLING
Sakstittel: Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl.
Forslagsstiller: Bonava AS
Befaring: Ja

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for teknikk og miljø
Saksbehandler: Kjersti Møllerup Subba

Utvalgssak Møtedato
12.06.2020
Arkivsaknr.: 2017/3986- 145

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Følgende forhold må rettes opp før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn:
 Avkjørselen til BBB3 må belyses nærmere. Det må sikres at avkjørselen er
trafikksikker, spesielt for myke trafikanter. Nødvendige endringer i plankart og
bestemmelser må utføres dersom det er behov for dette.
 Det må sikres gode nok siktforhold mellom møteplassene på vegen SKV5 som fører
frem til BBB2. Nødvendige endringer i plankartet må utføres dersom det er behov
for dette.
 Bestemmelsene vedr. støy ikke er tilstrekkelig tydelige, og disse må bearbeides jf.
rådmannens vurdering.
 Det må settes inn krav i bestemmelsene om mulighet for låsing av sykkel til en fast
installasjon. I tillegg må det settes krav til at sykkelparkering for blokkbebyggelsen
skal skje innendørs med låsbar dør.
 SOSI-fil må være godkjent i henhold til endret planleveranse.
Plankart, bestemmelser, og evt. planbeskrivelse påføres revisjonsdato lik behandlingsdato i
UTM. Planen legges så ut til offentlig ettersyn og høring, og oversendes samtidig
høringsinstanser for uttale i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-11.
Frem til 2. gangs behandling må følgende forhold belyses bedre:
 Fjernvirkningen mot Krokåsdalen: Det må ses nærmere på flere avbøtende tiltak,
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som å trekke bebyggelsen enda mer tilbake, redusere byggehøyder, sette krav til
bevaring av vegetasjon mv. Illustrasjonene kan gjerne være i form av fotomontasje
der også bebyggelsen på Gunnlafjellet vises, for å få sett helheten i fjernvirkningen.
Det bør også utarbeides en illustrasjon som viser ståsted lenger inne i dalen der
bebyggelsen vil bli mest synlig.
Planforslaget må utdypes noe mer i forhold til at planområdet er et viktig
leveområde for hjort, jf. uttale fra fagansvarlig miljø og landbruk. En slik vurdering
må gjøres av personell med nødvendig faglig kompetanse.

SAMMENDRAG
Planområdet utgjør ca. 104 daa og ligger i Lønvarden. Planarbeidet er en detaljregulering av del
av reguleringsplanen Plan 133 – Lønvarden, vedtatt 02.02.06, som setter krav til
bebyggelsesplan (detaljregulering) før utbygging.
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av rekkehus og
blokkbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, felles uteoppholdsareal og friluftsområder.
I planområdet er det foreslått oppført inntil 306 nye boenheter fordelt på 7 delfelt.

Rådmannen vurderer generelt at planforslaget legger til rette for et område som vil kunne bli et
attraktivt boligområde med forutsetninger for å gi et godt bomiljø.
Med bakgrunn i vurderingen og konklusjonen foreslår rådmannen at planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn og høring, etter at angitte merknader under konklusjonen er innarbeidet i
planforslaget. Merknadene som foreslås innabeidet går hovedsakelig på vegforhold og
trafikksikkerhet, i tillegg til noen presiseringer i bestemmelsene vedr. støy og sykkelparkering.
I tillegg til dette har rådmannen noen merknader til planforslaget i forhold til fjernvirkning mot
Krokåsdalen og behov for mer utredning i forhold til at området er registrert som et viktig
leveområde for hjort. Dette bør belyses bedre frem mot 2. gangs behandling av planforslaget.

Avgjøres av: UTM
Behandles i følgende utvalg: UTM
Videre saksgang:
Planforslaget sendes tilbake til forslagsstiller for revidering i henhold til vedtaket. Når
nødvendige endringer er mottatt, gjennomgått og avklart med rådmannen, legges planforslaget
ut til offentlig høring og ettersyn, og oversendes berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser
for uttale i minimum 6 uker. Etter at høringsfristen er ute vil planen bli tatt opp til ny
behandling i planutvalget og videre oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Saksopplysninger:
Planforslaget er utarbeidet av Tag arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Bonava AS.
Planområdet utgjør ca. 104 daa og ligger i Lønvarden. Planarbeidet er en detaljregulering av del
av reguleringsplanen Plan 133 – Lønvarden, vedtatt 02.02.06, som setter krav til
bebyggelsesplan (detaljregulering) før utbygging.

Krokåsdalen

Strusshamnvatnet

Vestravatnet

Figur 1 Oversiktskart som viser plassering av planområdet

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av rekkehus og
blokkbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, felles uteoppholdsareal og friluftsområder.
I planområdet er det foreslått oppført inntil 306 nye boenheter fordelt på 7 delfelt.
Det ble kunngjort oppstart av planarbeidet i AV den 12.10.17. Det kom 5 merknader fra
privatpersoner og 4 uttaler fra høringsinstanser til oppstartsmeldingen. Disse er vedlagt i sin
helhet og vil bli nærmere kommentert under vurderingen.
Det har vært jevnlig dialog og flere møter med forslagsstiller i løpet av planprosessen.
Planområdet er stort (ca 104 daa) og det har vært behov for å diskutere ulike sider ved
planforslaget undervegs. Innledningsvis var det flere møter med vegvesenet vedr.
trafikksituasjonen i krysset mot fylkesvegen. Dette er omtalt nærmere i vurderingen. Undervegs
har det vært gjort større endringer i plangrepene for å ivareta bl.a. terrengtilpassing, kvalitet på
leke-/oppholdsarealer, trafikksikkerhet mv.
Planforslaget følges av godt gjennomarbeidede illustrasjonsplaner som er gjort retningsgivende
gjennom bestemmelsene til planen. Det er også utarbeidet 3D-illustrasjoner og detaljerte snitt
som gir en visualisering av hvordan området vil kunne bli bygd ut i henhold til planforslaget.

Vurdering:
Rådmannen vurderer generelt at planforslaget legger til rette for et område som vil kunne bli et
attraktivt boligområde med forutsetninger for å gi et godt bomiljø. Det er lagt stor vekt på å
utnytte eksisterende terreng i forhold til plassering av bygninger og uteoppholdsareal, og lokale
landskapselementer er brukt aktivt inn i boligområdene. Det planlegges bilfrie tun, med gode og
varierte tilhørende lekeplasser. Det er lagt vekt på å legge til rette for gangforbindelser /
snarveger mellom de forskjellige boligfeltene. På grunn av beliggenheten på et høydedrag vil
det bli gode sol- og utsiktsforhold for de aller fleste boligene. Det vises til planbeskrivelsen kap.

8 som gir en god fremstilling av planforslaget. Intensjonene i beskrivelsen er langt på vei
videreført inn i bestemmelsene til planen. Med fyldige bestemmelser og retningsgivende
illustrasjonsplan er plankartet gjort mindre detaljert, noe som gir rom for noe fleksibilitet i den
videre prosjekteringsfasen. Rådmannen vurderer dette til å være et godt grep så lenge
illustrasjonsplanen er godt gjennomarbeidet og bestemmelsene setter tydelige krav.
I saksfremstillingen vil rådmannen kommentere sakens mest sentrale problemstillinger. Øvrige
tema vurderes som tilfredsstillende løst og belyst i sakens dokumenter.
Trafikk og kryssløsning med Fv. 5246 (tidl. Fv. 212):
Ved varsling av oppstart av planarbeidet høsten 2017 kom det uttale fra Statens Vegvesen
(datert 10.11.17) som uttrykte bekymring for fremtidig trafikksituasjon i avkjørsel fra
Lønvarden mot Fv. 212 (nå Fv. 5246), Follesevegen og på Fv. 212 inn mot Strusshamnskrysset.
Statens Vegvesen oppfordret til å se på alternative løsninger for tilkomst til fylkesveinettet nord
for Lønvarden. Dette fordi Statens Vegvesen vurderte at den regulerte avkjørselen til Plan 133 –
Lønvarden ikke hadde kapasitet til å ta imot antatt trafikk som følge av boligbyggingen innenfor
planområdet (i uttalen var det referert til et tall på 1200 boenheter).
På bakgrunn av uttalen fra Statens vegvesen fikk forslagsstiller utarbeidet et notat av
Sivilingeniør Helge Hopen AS (sist revidert 22.02.18). Notatet oppsummerte med følgende:
Basert på en kapasitetsberegning av avkjørsel fra Lønvarden til Fv.212 Follesevegen og en
overordnet vurdering av trafikksituasjonen i området kan det konkluderes som følger:
 Regulert avkjørsel fra Lønvarden og Krokåsdalen mot Fv.212 vil isolert sett ha
tilstrekkelig kapasitet til å avvikle trafikken fra utbyggingsområdet Lønvarden (opp mot
1.200 boliger). For å bedre trafikksikkerheten anbefales det ombygging til kanalisert Tkryss med venstresvingefelt og redusert fartsgrense til 50 km/t.
 Kapasitetsbegrensningene på Askøybroen gir i perioder kødannelser tilbake mot Fv.562
nord for Strusshamnkrysset og på Fv.212, Follesevegen. I disse situasjonene vil økt
trafikk fra Lønvarden slå ut i form av forsinkelser for utkjøring fra Lønvarden mot
Fv.212, og økte forsinkelser på Fv.212 fra vest inn mot Strusshamnkrysset.
 En eventuell ny tilkomst fra Lønvarden i nord mot Fv.562 vil ha liten innvirkning på den
totale trafikale situasjonen på Askøy med køprobløemer og forsinkelser i morgenrushet
på Fv.562 og Fv.212. En nordlig tilkomst vil avlaste Fv.212 for trafikk fra Lønvarden
mot nordre og vestre deler av Askøy, for øvrig vil ikke en nordlig tilkomst påvirke den
overordnede trafikksituasjonen i vesentlig grad.
Etter møtevirksomhet mellom Bonava AS, vegvesenet og kommunen, kom det en ny uttale fra
Statens vegvesen datert 19.03.18. Vegvesenet uttalte i brevet at de aksepterer en fremtidig
løsning med kanalisert kryss med venstresvingefelt. De så videre positivt på at Bonava i
plansammenheng vil sikre korridor nordover med tanke på fremtidig infrastruktur og
påkobling på Fv 562.
En ombygging til kanalisert T-kryss med venstresvingefelt vil kreve reguleringsendring. Det er
pr. dags dato ikke igangsatt arbeid med denne. Krav om slik ombygging av krysset er tatt inn i
planforslagets rekkefølgebestemmelser.
Rådmannen vil utover dette bemerke at vi stiller spørsmål til at det er antatt ca. 1200 boliger i
Lønvarden, slik det går frem av trafikknotatet. Foreløpig har vi følgende kjente tall:
Plan 394 – Lønvarden nord, vedtatt 16.06.16
- ca 130 enheter
Plan 357 – Gunnlafjellet, vedtatt 30.10.14
- ca 60 enheter
Plan 466 – Lønvarden sør (planforslag)
- ca 300 enheter
Plan 401 – Lønbo (avvist planforslag)
- ca 30 enheter

Plan 500 – Lønvarden øst (planforslag i bero)
- ca 70 enheter
I tillegg to områder som ikke er startet regulering på, samt en barnehagetomt. Antatt ca 100 –
300 enheter. Tilsammen blir dette ca. 700 – 900 enheter. Endelige tall vil fremkomme når alle
delfeltene innenfor plan 133 – Lønvarden er detaljregulert.
Avklaringer knyttet til eventuell vegtilførsel fra nord vil måtte vurderes i
kommuneplansammenheng. Rådmannen har i sine tilbakemeldinger på planforslaget for plan
500 – Lønvarden øst (igangsatt planarbeid med Bonava som forslagsstiller) bedt om at det
settes av tilstrekkelig areal til en evt. fremtidig tilførselsveg fra nord. Arealet er foreslått regulert
som bestemmelsesområde, og ikke som vegformål.
Veger
Det er utarbeidet et eget vegnotat (Notat – vegløsninger,
se vedlegg) som gjør rede for hvilken vegstandard som er
lagt til grunn for de ulike vegene innenfor planområdet.
Der det er gjort avvik fra kommunens vegnormal er dette
redegjort for i notatet. Notatet er gjennomgått av
samferdselsavdelingen vedr. veger som er forutsatt
overtatt av kommunen (veier med eierformål o_).
Del av hovedvegen opp i Lønvarden er tatt med i
planforslaget for å få regulert inn fortau fra boligområdet
BBB3 og nordover frem til gangvegen som fører videre til
gangbroen over fylkesvegen. Det er ikke en ideell
situasjon at fotgjengere må gå nordover for så å gå
sørover når de skal mot Strusshamn, men det vil sikre en
trygg kryssing av fylkesvegen.
Det har videre vært utfordrende å få til en
tilfredsstillende avkjørsel til BBB3, da avkjørselen ligger
på et høybrekk på vegen med svært knapp radius. Det
fører til at det er dårlig sikt langs vegen over
bakketoppen, som vil være problematisk når det skal
anlegges avkjørsel med krav til gode siktforhold for både
biler og myke trafikanter. For å få til avkjørselen vil det
derfor være behov for å senke vegen her for å «strekke
ut» bakketoppen jf. figur under.

Omtalt
avkjørsel

Figur 2 Utsnitt av reguleringsplanen som viser
avkjørsel til BBB3 og regulert fortau frem til
gangveg som fører til gangbro over fylkesvegen

Rådmannen vurderer at det fremdeles ikke er godt nok belyst at avkjørselen vil være
trafikksikker, spesielt i forhold til kryssing av myke trafikanter. Forslagsstiller jobber med å få
dette bedre belyst, men det har ikke lyktes å få dette helt i havn før saksfremstillingen måtte
ferdigstilles. Rådmannen anser det imidlertid tilstrekkelig belyst at det er mulig å få til en
løsning på denne utfordringen. Planforslaget må være tilfredsstillende på dette punktet før
planforslaget sendes ut til offentlig høring og ettersyn.

Figur 3 Figur hentet fra vegnotatet som viser hvordan eksisterende hovedveg opp til Lønvarden må senkes for å bedre
siktforhold langs vegen og i forhold til avkjørsel og kryssing av fotgjengere

Det er videre behov for å få bedre belyst at det er gode nok siktforhold mellom møteplassene på
vegen som fører frem til BBB2. På samme måte må dette også rettes opp før offentlig ettersyn
og høring.
Overvannshåndtering:

VAO-rammeplanen har vært til uttale hos VA-avdelingen jf. vedlagte notat fra VA-avdelingen
datert 14.05.20. VA-avdelingen uttaler seg til VA-anlegg som forutsettes overtatt av kommunen,
men gjør ingen vurdering av foreslått overvannshåndtering.
På grunn av beliggenheten på et høydedrag med avrenning ned mot omgivelsene mot øst, sør og
vest, vil håndtering av overvann være viktig for ikke å skape problemer nedstrøms. VArammeplanen forutsetter at det ved utarbeiding av detaljerte planer (detaljprosjektering) skal
dokumenteres at håndtering av overvann ikke øker avrenningen nedstrøms den enkelte
utbyggingen (VA-rammeplan kap. 5). Det er vist til eksempler på hvordan dette kan gjøres, bl.a.
ved å fordrøye regnvann ved åpne vannveier som en del av grønnstrukturen, grønne tak eller
ved mer tekniske løsninger under bakken o.l.
Reguleringsbestemmelsene kap 1.6 regulerer hvordan VA-rammeplanen skal legges til grunn
ved søknad om tiltak. Etter rådmannens vurdering er overvannshåndteringen tilstrekkelig
opplyst på dette plannivået.
Fjernvirkning:
Siden planområdet ligger på et høydedrag vil det være viktig å ha fokus på fjernvirkningen av
bebyggelsen ved planlegging i området. Både gjeldende plan 133 – Lønvarden og foreliggende
planforslag har unngått å legge byggeområdene på de høyeste kollene i området. I planforslaget
er høydedragene også brukt aktivt som positive elementer i boligområdene ved bla. å legge
lekearealer opp mot disse slik at de vil kunne benyttes som en forlengelse av lekeområdet (se
illustrasjonsplan under).
I flere av boligområdene er det gjort spesielle grep for å søke å dempe fjernvirkningen av
bebyggelsen. Bl.a. er tomtene for blokkbebyggelse lagt slik at de får koller i bakkant, noe som er
med på å dempe nærvirkningen og til en viss grad fjernvirkningen. Rådmannen viser her til
planbeskrivelsens kap. 8.3 som gir en grundig beskrivelse av de ulike boligfeltene.

Figur 4 Illustrasjonsplan / oversiktsplan datert 130520

Trass disse grepene vil bebyggelsen være godt synlig for omgivelsene på grunn av beliggenheten
på et høydedrag. Undervegs i planprosessen er det kommunisert at det er spesielt fra
Krokåsdalen det er viktig å unngå at bebyggelsen blir for fremtredende slik at det ikke helheten
i kulturlandskapet i Krokåsdalen blir negativt påvirket. Dette gjelder spesielt delfeltene BKS1
«Furulien» og BKS2 «Furukollen» som ligger lengst mot vest. I disse områdene er bebyggelsen
nå trukket noe tilbake i forhold til utkast til planforslag som tidligere er innsendt. Spesielt
gjelder dette BKS 1 «Furulien» der det tidligere var etablert bebyggelse i 2 rekker, men nå er
redusert til en rekke, med uteoppholdsareal i vest, slik at bebyggelsen er trukket tilbake.
Det er utarbeidet 3D-illustrajoner der bebyggelsen er vist fra to ståsted i Krokåsdalen, for å
illustrere fjernvirkningen, se under. Ståstedene er ved vegen inn til Krokåsdalen, og det andre
ståstedet er tatt fra turvegen som starter like sør for Krokåsdalen 98.
Illustrasjonene viser at spesielt bebyggelsen lengst sør (til høyre i bildet) vil bli fremtredende
(innenfor BBK2) utifra disse to ståstedene. Kulturavdelingen og landbruk/miljø har uttalt seg

til planforslaget i vedlagte notater. De er begge svært skeptiske til plasseringen av bebyggelsen
her. Frem til 2. gangs behandling av planforslaget vurderer rådmannen at det må ses nærmere
på flere avbøtende tiltak, som å trekke bebyggelsen enda mer tilbake, redusere byggehøyder,
sette krav til bevaring av vegetasjon mv. Det må utarbeides nye illustrasjoner som viser dette.
Illustrasjonene kan gjerne være i form av fotomontasje der også bebyggelsen på Gunnlafjellet
vises, for å få sett helheten i fjernvirkningen. Det bør også utarbeides en illustrasjon som viser
ståsted lenger inne i dalen. Nøyaktig ståsted må vurderes utfra hvor bebyggelsen anses å være
mest synlig.

Figur 5 Illustrasjoner av ny, mulig bebyggelse sett fra Krokåsdalen. Kun illustrerende (hentet fra planbeskrivelsen)

Støy:
Støyutredningen (Sweco, sist revidert 13.12.19) har følgende konklusjon:
Planområdet er utsett for vegtrafikkstøy hovudsakleg frå vegsystemet i aust, med lokale bidrag frå
interne vegar. T-1442 tilrår at støynivå ved fasade er høgst Lden = 55 dB utanfor vindauge til
opphaldsrom og høgst Lden = 55 dB på privat og felles uteareal. Planmyndigheitene har høve til å
tillata avvik i grensene for utandørs støy, men det skal då leggast vekt på at dei fleste opphaldsromma
(soverom og stove) har vindauge mot stille side og at bustadane har tilgang til uteareal med
tilfredsstillande støynivå.
Fleire bustadbygg har støynivå over Lden = 55 dB ved fasade, men alle desse har ein eller fleire fasadar
med støynivå under grenseverdi (stille side) og med tilpassa planløysingar kan ein oppfylla intensjonen
i T-1442 om at dei fleste opphaldsromma får vindauge mot stille side. Det må konkretiserast i
føresegnene til detaljreguleringa kva, og kor mange rom som skal ha vindauge mot stille side.
Eventuelle private uteplassar over bakkenivå ved støyutsette fasadar må skjermast for å få
tilfredsstillande støynivå på utearealet, detaljert dimensjonering av skjerminga gjerast i seinare fase.
Innglassing er naudsynt i dei mest støyutsette fasadane (der støynivået er over Lden = 59 dB).

Enkelte private uteareal på bakkeplan må og få tette rekkverk mot veg for å få tilfredsstillande
støynivå.
I føresegnene til reguleringsplanen må støykrava konkretiserast, spesielt kva rom og kor mange som
skal ligge på stille side, og det må stillast krav om vidare støyfagleg vurdering ved byggesak i følgjande
område: BBB2, BBB3 og BKS4.

Figur 6 Beregnet støynivå. Støysituasjon uteområde og ved fasade (Sweco)

Rådmannen vurderer at bestemmelsene til reguleringsplanen vedr støy ikke er tilstrekkelig
tydelige, og tilrår at disse bearbeides før offentlig ettersyn. Rådmannen vurderer at
grenseverdiene i T-1442: 2016 kan fravikes dersom det konkretiseres tilstrekkelige avbøtende
tiltak. Det må gå tydelig frem at alle boenheter skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og
mer enn 50 % - av oppholdsrommene inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side.
Alle boenheter skal ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som tilfredsstiller

grenseverdiene i retningslinjen T1442. Innglassing av balkonger tillates ikke som et avbøtende
tiltak.
Lek og uteopphold / universell utforming:
Som nevnt over vurderer rådmannen planforslaget til å være svært godt gjennomarbeidet når
det gjelder lek og uteopphold. Det er planlagt varierte områder med tilrettelegging for både små
og større barn. Mange naturområder er bevart og kan gi fine lekemuligheter. Bestemmelsene til
planen setter krav til minimum hvor stor prosentandel av de to mest sentrale lekearealene som
skal være universelt utformet. Se forøvrig vedlagte uttale fra barn og unges representant i
plansaker datert 11.05.20.
Parkering for bil og sykkel:
Bestemmelsene setter krav til sykkelparkeringen skal være overbygget og ha mulighet for
lading. Det bør også presiseres at det skal være mulighet for å låse sykkelen til en fast
installasjon. For blokkbebyggelsen er rådmannens vurdering at det bør settes krav til at denne
skal skje innendørs med låsbar dør, jf uttale fra fagansvarlig miljø og landbruk. Dette bør
endres i bestemmelsene før planen sendes ut til offentlig høring og ettersyn. Det er forøvrig satt
krav til at det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr enhet for sykkel pr. boenhet.
Kommuneplanens bestemmelser er et krav på minimum 0,5 plasser pr. enhet for bebyggelse
med mer enn 4 enheter. Rådmannen vurderer det som positivt at det avsettes flere
sykkelparkeringsplasser enn minimumskravet i kommuneplanen, da området har
sykkelavstand til bl.a. Kleppestø. Dette vil også bygge opp under statlige retningslinjer om
planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.
Parkeringsdekningen for bil er satt noe lavere i planforslaget enn kravene i kommuneplanens
arealdel. Rådmannen vurderer at Lønvarden er et område der dette kan aksepteres, da
kommuneplanens bestemmelser ikke skiller geografisk på antall parkeringsplasser pr. boenhet.
Kommuneplanens bestemmelser setter krav til min 1,5 parkeringsplasser pr boenhet for
rekkehus/boliger med 5 eller flere enheter. Planforslaget setter krav til min. 1,4
parkeringsplasser pr enhet for områdene med konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 – BKS4)
og min 1,2 parkeringsplasser pr enhet for blokkbebyggelsen (BBB1 – BBB3). For
blokkbebyggelsen skal all parkering skje i garasjekjeller. For småhusbebyggelsen er det ikke satt
spesielle krav, men illustrasjonsplanen viser at mye av denne bebyggelsen også skal ha
parkering i parkeringskjeller. Dette har vært tema i møter med plankonsulenten, og det er ikke
alle steder terrenget ligger til rette for å etablere parkeringskjeller. Der parkeringskjeller har
vært vanskelig å få til er det planlagt fellesarealer for parkering.
Naturmangfold:
Det er et nasjonalt mål at tap av biologisk mangfold skal stoppes, og at arealbruken skal støtte
opp om dette målet (St.meld.nr. 26 (2006 - 2007)). Tiltaket skal vurderes ut fra kravene i
kapittel II i Naturmangfoldloven, med særlig hensyn til prinsippene i følgende hjemler:
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.
§ 9: Føre-var-prinsippet.
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.
§ 11: Tiltakshaver betaler.
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.
I planforslaget er det gjort følgende vurderinger av plankonsulenten til de aktuelle paragrafer:
Vurdering etter § 8 Kunnskapsgrunnlaget:
Jf. § 8 i Naturmangfoldloven (nml.) av 2009, skal kunnskapen primært baseres på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er
rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om artens bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og
økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Planområdet er markert som område med en uproduktiv skog og noen felt med høg bonitet i kart fra
Miljøstatus.
Planområdet ligger øst for et viktig kulturlandskap i Nordbø vest/ Krokåsdalen med naturbeite og
skogsbeite, jf. kartlegging av Bjørn Moe i 2003 i rapporten «Naturtyper i Askøy». Lokaliteten består
av et større beitemarksområde i skog. De viktigste treslagene er furu, bjørk og rogn (Moe, 2003).
Lokalitet Nordbø øst / Krokåsdalen øst ligger like sør for Krokåsvatnet. Her er det et delvis åpent
beitemarksområde med spredt skog av bjørk og rogn (Moe, 2003). Lokaliteten er beskrevet som en
naturbeitemark.
Området er del av et større beiteområde for hjort, ifølge Direktoratet for Naturforvaltning. Det ble
observert synlige hjortetrekk innenfor planområdet ved befaring.
Det er ingen rødlistede arter i det aktuelle planområdet ifølge Miljøstatus. Det er registrert flere
sopptyper og lavtyper på Askøy, men ingen i planområdet.
Eksisterende kunnskap vurderes samlet å gi et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag som står i rimelig
forhold til sakens karakter og fare for skade på naturmangfoldet.
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet:
Jf. § 9 i nml. skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prisippet kommer til anvendelse når man ikke har tilstrekkelig
med kunnskap til å vite hvilke virkninger beslutningen vil ha for naturmangfoldet. I dette tilfellet,
med utgangspunkt i foreliggende data om planområdets naturmiljø, bør føre-var-prinsippet tillegges
mindre vekt. Kunnskapen vurderes til å være tilstrekkelig for å si noe om virkningene tiltaket kan få
på naturmangfoldet.
Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samla belasting:
Jf. § 10 i nml. skal den samlede belastningen på et økosystem vurderes. Planens formål er i
hovedsak konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilhørende anlegg, på området
avsatt som boligområde i gjeldende områdereguleringsplan, plan 133 Lønvarden (2006).
Vurdering av den samlede belastningen i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak vurderes
til å være tilfredsstillende jf. § 10 i nml.
Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler:
Forslagstiller er klar over, Jf. § 11 i nml., at kostnader ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller
begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I dette kan
det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap.
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker:
Jf. § 12 i nml., er ulike alternativer for tiltaket vurdert. I løpet av planprosessen har man konkludert
med at friområdet er tenkt til lek, rekreasjon, opphold og allmenn ferdsel, men på naturens
premisser. Rydding og fjerning av vegetasjon i området skal bare skje etter skjøtselsplaner godkjent
av kommunen.
Samlet vurdering av naturmangfoldet
Fagansvarlig miljø og landbruk har hatt planforslaget til uttale, se vedlegg. Med bakgrunn i
denne vurderer rådmannen at planforslaget må utdypes noe mer i forhold til at planområdet er
et viktig leveområde for hjort. En slik vurdering må gjøres av personell med fagkompetanse. En
slik vurdering må foreligget til 2. gangs behandling av planforslaget.
Det hitsettes fra uttalen fra miljø og landbruk:

Området er kartlagt som et viktig leveområde for hjort. Selv om området er godkjent til
utbygging, så må det også tas hensyn til hjorten i dette kartlagte området.
Det vises til at det er observert hjortetråkk gjennom området, men det er ikke beskrevet
eller vist i kart hvor disse tråkkene er observert. Gårdsbruk i aktiv drift i Krokåsdalen er
forutsetningen for et rikt og viktig kulturlandskap i dette området. Driften er i perioder
sterkt plaget med beiteskader fra Hjort. Dersom trekkveier for hjort blir stengt igjen, vil
dette kunne øke problemet med beiteskader i området. Av den grunn må trekkveier holdes
åpne, gjerne gjennom grøntområdene i boligfeltet Lønvarden Sør. Det bør leies inn faglig
kompetanse som kan påvise hjortetrekk og veier for hjorten, og det må vises hvilke grep
som tas for at hjorten ikke blir stengt inne/ute. Planen viser i dag gode grønnkorridorer,
men er det de riktige veiene for hjorten? Her bør man hente inn faglig kompetanse.
Et av områdene med flest påkjørsler av hjort på Askøy ligger ca 600 m nord for
planområdet, ved «fotoboksen» på Fv 562. Det bør omtales om tiltaket vil kunne føre til
flere påkjørsler i forhold til å stenge av etablerte hjortetråkk. Det er 70-sone ved
«fotoboksen», og hjortepåkjørsler kan føre til alvorlige personulykker i tillegg til materielle
skader. Vil utbygging kunne føre til økt risiko for personskade ved flere hjortepåkjørsler?
Dette bør omtales i den faglige utredningen.
Folkehelseperspektiv og konsekvenser for barn og unge:
Som det går frem over er det vektlagt i planen å planlegge gode ferdselsforbindelser innenfor
planområdet, som gjør at gående slipper å ta omveger langs vegene men kan benytte seg av
snarveger. Se figur under. Dette gjør det også tryggere å ferdes i området for mindre barn. Disse
ferdselsforbindelene gir også snarveger til fortauene videre ned til Strusshamn og
kollektivholdeplasser, og de kan gi muligheter for rundturer i nabolaget.

Figur 7 Figur som viser planlagte gangforbindelser, stier og fortau innenfor planområdet

De bilfrie tunene som i stor grad er planlagt vil kunne styrke tilhørigheten i området, og gi økte
muligheter for at naboer møtes og bli knyttet til hverandre. Rådmannen er også svært positiv til
de varierte lekeplassene som er planlagt, og som vil bidra til at dette blir et boligområde som
blir fint å vokse opp i for barn og unge. Alle disse forholdene er med på å fremme
folkehelseperspektivet.
Rådmannen skulle gjerne sett at Lønvarden var bedre tilrettelagt for fremkomst for sykkel. Det
er mulig å sykle på fortau, men langs hovedvegen oppover i Lønvarden har ikke disse større
bredde enn 2 meter. Transportsyklisten er dermed henvist til vegsystemet. Når det gjelder de
«nye» vegene internt i planområdet er det avsatt 3 meter bredde på fortauet for den lengste

vegstrekningen frem til felt BBB2. For området helt i nord BKS1 er det skilt mellom
sykkel/gange og biltrafikk.

Følgende merknader og uttaler er kommet til oppstartsmeldingen:
Uttalelse fra Hordaland fylkeskommune (HFK), datert 08.11.20:
HFK gjør oppmerksom på rekkefølgekrav i plan 133, ved utbyggingsrekkefølge for delfelt
B1-B4.
Kvaliteter og landskapstilpasning må sikres i planen.
Krav til parkering i plan 133 bør vurderes m.t.p. nærhet til Fv212 og god kollektivdekning.
Videre oppfordres det til ivaretakelse av tur- og snarveger og grøntdrag, arkitektur og
estetikk bør vektlegges, energiløsninger bør være fremtidsrettet, barn og unges interesser
må hensyntas og UU bør tas inn som krav i planen der det er hensiktsmessig.
Planfremstillers kommentar:
Første punkt tas ikke til følge. Askøy kommune har i tidligere oppstartsmøte uttalt at
blant annet områdereguleringens krav til utbyggingsrekkefølge kan fravikes.
Vi registrerer at Fylkesmannen ser positivt på en tettere utbygging av området enn det
som ligger til grunn for plan 133. Vi vil arbeide med at en tettere utbygging ikke skal gå ut
over kvaliteten på bomiljø og landskapstilpasning, og vil vektlegge god estetikk for
arkitekturen.
Det er i planforslaget lagt opp til sammenhengende grøntdrag og forbindelser som vil
knytte ulike delfelt og lekeareal sammen. Det er lagt opp til utvidelse av de grønne
korridorene, se illustrasjon i figur 91 i planskildringen. Terrengtilpassing er sikret
gjennom bestemmelser, byggegrenser i plankart og gjennom at flere viktige grep i
illustrasjonsplanen er gjort retningsgivende.
Planforslaget legger opp til lavere p-dekning enn gjeldende KPA og vil således
underbygge den effekten som lavere parkeringsdekning kan ha på bomiljø og
miljøbelastning. Det er lagt opp til felles parkeringsplasser og gode koblinger mot
fylkesvegen og kollektivholdeplasser.
Utforming av bebyggelse og grøntareal mot Krokåsdalen vil ha spesielt fokus i
reguleringsarbeidet. Det er satt krav om inntrukket øverste etasje for bebyggelsen som
ligger lengst vest innenfor BKS2.
Videre innspill tas til følge. De nevnte tema er vektlagt i planleggingen.
Rådmannens kommentar:
Utbyggingsrekkefølge i Lønvarden er fraveket tidligere, da det er startet utbygging innenfor
både felt B3 (Plan 394 – Lønvarden nord) og deler av felt B4 (plan 357 – Gunnlafjellet).
Forøvrig vises til rådmannens vurderinger over.
Uttalelse fra Fylkesmannen i Hordaland (FMHO), datert 06.11.17
Fylkesmannen minner om at de konsekvensene reguleringsplanen har for endret arealbruk
skal vurderes i forhold til naturmangfoldet, og at dette må komme tydelig frem i
planarbeidet, kfr. naturmangfoldloven §§ 7- 12.
Videre gjøres det oppmerksom på at ROS-analysen må benytte akseptkriteria som er i tråd
med byggteknisk forskrift (TEK 17). Analysen må videre, som presisert i plan- og
bygningsloven, se på risiko både innenfor og utenfor planområde som kan påvirke tiltaket,
og eventuell endre risiko som følge av tiltaket.
Planfremstillers kommentar:
Konsekvenser knyttet til naturmangfold er vurdert i kapittel 9.2
ROS-analyse er gjennomført, jf. kapittel 10.
Rådmannens kommentar:
Se rådmannens vurderinger knyttet til naturmangfold i aktuelt avsnitt over.

Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 10.11.17:
Statens vegvesen har ingen merknader til selve detaljreguleringen da denne er avklart i
plan 133, men vegvesenet ønsker sikkerhetstiltak gjennomført i krysset mot Fv212 pga. økt
belastning som følge av planlagt utbygging. Videre ber SVV om at det vurderes en
adkomstveg i nordlig del av planen.
Planfremstillers kommentar:
Tas til følge gjennom rekkefølgekrav for trafikksikringstiltak i planens bestemmelser
§2.3.1. Se også kap.8.3.5.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til vurdering i avsnittet «Trafikk og kryssløsning med Fv. 5246 (tidl. Fv.

212)» over.
Uttalelse fra BIR, datert 07.11.17:
BIR har følgende innspill:
• Krav i planbestemmelsene om fremtidsrettede nedgravde renovasjonsløsninger
• Krav i planbestemmelsene om utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan (RTP) som skal
være forelagt BIR for uttale forut for søknad om rammetillatelse/ igangsettingstillatelse/
byggesak
• Rekkefølgekrav om ferdigstillelse av avfallsanlegget iht. til BIRs uttale til RTP før
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
• Tilstrekkelig og egnet areal for alle avfallstypene må avsettes spesifikt på arealplankart og
i illustrasjonsplan/utenomhusplan
• Tilstrekkelig areal for tilkomst med lastebil (L) og oppstilling ved henting av avfallet må
sikres jamfør BIRs renovasjonstekniske veileder (RTV) og håndbok N100 (Statens
vegvesen).
• Avfallsløsningen bør om mulig vurderes samlet for større områder/tilgrensede
planområder.

Planfremstillers kommentar:
Tas til følge. Etter krav fra Askøy kommune er det parallelt med detaljreguleringen
utarbeidet RTP for planområdet.
Rådmannens kommentar:
Ingen spesielle kommentarer.
Innspill fra Kjell Arne Karlsen, Krokåsdalen 83, gbnr. 10/425, (per telefon)
Stiller spørsmål om bebyggelsen skal gå helt ned til hans eiendom.
Planfremstillers kommentar:
Regulert grøntareal i plan 133 blir liggende som buffer. Dette bufferarealet er utvidet slik
at bebyggelsen er sikret plassert lenger fra gnr/bnr 10/425 enn det områdeplanen i
utgangspunktet la opp til. Se illustrasjon i figur 91, plankart og illustrasjonsplan.
Rådmannens kommentar:
Ingen spesielle kommentarer.
Innspill fra Espen Hopland, Krokåsdalen 103, gbnr 10/285 og 346, datert 20.10.17
Stiller spørsmål ved om brønn på hans eiendom vil bli berørt av tiltaket.
Planfremstillers kommentar:
Tiltak i planen vil berøre brønnen. Bonava og VA-konsulent er/har vært i dialog med eier
av brønn vedr. ny tilkobling til vannforsyning.

Rådmannens kommentar:
Ingen spesielle kommentarer.
Thomas Dale og Paula Cristhel Cruz, gbnr. 10/928, datert 03.11.17
Ber om at det det tas hensyn til deres hus m.t.p. utsikt og innsyn, og at ny bebyggelse
trappes ned.
Planfremstillers kommentar:
Tas til orientering. Byggehøyder og utforming av planlagt bebyggelse er fastsatt til ikke å
overstige kote + 102 moh. Gnr/bnr 10/928 ser ut til å være planert på ca. kote 102 moh.
Se snitt A og B for BKS3. BKS3 er planlagt med inngangsparti og hage mot sør, og vil
kunne få etablert en kjøkkenhage e.l. mot nord, men bebyggelsen vil i all hovedsak
henvende seg mot sør og vekk fra gnr/bnr 10/928.
Rådmannens kommentar:
Ingen spesielle kommentarer.
Tore Strøm og Sigrunn Strøm, Folleseveien 9a, gnr/bnr 10/287, datert 05.11.17:
Stiller spørsmål til hvorfor deler av deres eiendom ligger innenfor planområdet.
Stiller også spørsmål ved om det legges opp til at innkjørsel, omfattet av plan 133 ved deres
eiendom, vil benyttes, og om det legges opp til endring og utbedring ved planlagt utkjørsel.
Det påpekes at beboere i området mener det ikke er mulig at denne innkjørselen, slik den er
planlagt i dag, vil kunne ta unna for de planlagte boenhetene.
Det uttrykkes videre ønske om at friområde bak deres eiendom opprettholdes, som vist på
informasjonsmøtet.
Planfremstillers kommentar:
Del av 10/287 er en del av planområdet fordi den i utgangspunktet var med i Plan 133.
Dette er en formalitet og bruken av arealet er ikke planlagt endret. Friområdet bak
eiendommen ivaretas og utvides ift det Plan 133 la opp til. Bebyggelsen er trukket så langs
som mulig bak mot det stigende terrenget i nord.
Innspill til kryssløsning tas til orientering, se punkt 9.6.2.
Rådmannens kommentar:
Ingen spesielle kommentarer.
Ragnhild og Johan Johannessen, Krokåsdalen 25, gnr/bnr 10/462, datert 10.11.17:
Stiller spørsmål ved trafikksikkerhet i krysset mot Fv212 og mener krysset bør utbedres i
forbindelse med fremtidig utbygging. Foreslår at krysset tas inn i plan 352, Krokåsdalen
sør.
Planfremstillers kommentar:
Kryss mot Fv212 skal utbedres m.t.p. trafikksikkerhet. Planen fremmer forslag om
rekkefølgekrav for trafikksikringstiltak.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til vurdering i avsnittet «Trafikk og kryssløsning med Fv. 5246 (tidl. Fv.

212)» over.
Konklusjon:
Rådmannen vurderer planforslaget til å være godt gjennomarbeidet og illustrert.
Rådmannen vil peke på forhold som bør rettes opp på før planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn:







Avkjørselen til BBB3 må belyses nærmere. Det må sikres at avkjørselen er
trafikksikker, spesielt for myke trafikanter. Nødvendige endringer i plankart og
bestemmelser må utføres dersom det er behov for dette.
Det må sikres gode nok siktforhold mellom møteplassene på vegen SKV5 som fører
frem til BBB2. Nødvendige endringer i plankartet må utføres dersom det er behov
for dette.
Bestemmelsene vedr støy ikke er tilstrekkelig tydelige, og disse må bearbeides jf.
rådmannens vurdering over.
Det må settes inn krav i bestemmelsene om mulighet for låsing av sykkel til en fast
installasjon. I tillegg må det settes krav til at sykkelparkering for blokkbebyggelsen
skal skje innendørs med låsbar dør.
SOSI-fil må være godkjent

Frem til 2. gangs behandling må følgende forhold belyses bedre:
 Fjernvirkningen mot Krokåsdalen: Det må ses nærmere på flere avbøtende tiltak,
som å trekke bebyggelsen enda mer tilbake, redusere byggehøyder, sette krav til
bevaring av vegetasjon mv. Illustrasjonene kan gjerne være i form av fotomontasje
der også bebyggelsen på Gunnlafjellet vises, for å få sett helheten i fjernvirkningen.
Det bør også utarbeides en illustrasjon som viser ståsted lenger inne i dalen der
bebyggelsen vil bli mest synlig.
 Planforslaget må utdypes noe mer i forhold til at planområdet er et viktig
leveområde for hjort, jf uttale fra fagansvarlig miljø og landbruk. En slik vurdering
må gjøres av personell med nødvendig faglig kompetanse.
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B8-BRE2 Rygging
B9-BRE2 Utkjøring
B10-BRE3 Innkjøring Nord
B11-BRE3 Innkjøring Sør
B12-BRE3-Utkjøring

81
82
83
84
85
86

B13-BRE3 Utkjøring Kryss
B14-BRE4 innkjøring
B15-BRE4 Rygging
B16-BRE4 Utkjøring
B17-BRE5 Innkjøring
B18-BRE5 Utkjøring
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