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INNLEDNING
Høgenhallområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse. Området er en del
av kommunens boligreserve fram til 2020 og er beregnet bygget ut med ca 250 boliger.
I forslag til ny kommuneplan, som vedtas av bystyret 22.05.2014, er Høgenhall markert med en
hensynssone som sier at det ikke skal gis tilltatelse til tiltak før områdeplan foreligger.
I vedtatt økonomiplan for 2013-2016 er tomtearealer på Høgenhall forutsatt solgt i planperioden.
Planarbeidet baseres på at det først utarbeides en områdereguleringsplan for hele
Høgenhallområdet. Fordi området er stort og utbygging antas å gå over lengre tid, forutsettes
det at det utarbeides detaljreguleringsplaner for delområdene i takt med den utbygging som
foretas. Områderegulering utføres av kommunen, mens ansvar for detaljregulering påligger
grunneier, evt utbygger av delområdene.
Høgenhallområdet ligger godt til rette for å kunne utvikle et attraktivt boligmiljø med gode
nærturområder og god tilgang til idrettsanlegg og sjønære områder. Området gir mulighet til å
tilby boligtyper tilpasset ulike boliggrupper samt legge til rette for boliger i flere prisklasser.
I planarbeidet forutsettes det lagt vekt på bærekraftig og energieffektiv boligbygging, utviklet
med fokus på terrengtilpasning og vegetasjonsbevaring.
Det legges opp til tett samarbeid med private grunneiere innenfor planområdet og medvirkning
fra berørte parter.
Hovedformålet med planarbeidet:
•
•
•
•
•

Avklare byggepotensialet og vesentlige arealkonflikter.
Legge til rette for fremtidig boligutbygging innenfor planområdet.
Kartlegge og sikre overordnet grønnstruktur.
Avklare/vurdere atkomstløsninger til nye byggeområder og evt tiltak på eksisterende
infrastruktur.
Vurdere skole- og barnehagekapasitet og eventuelle behov for arealer til slike formål.
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DAGENS SITUASJON
BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG PLANAVGRENSNING
Høgenhallområdet ligger nord på Østerøya på en høyde vest for Lahellefjorden. Området er
omkranset av Lahelleveien i øst og sør, Gjekstadveien i vest og landbruksområder mot nord.

Planområdet er totalt 460 daa, hvorav ca 200 er ubebygd og avsatt til boligbygging (gult), mens
ca 100 er avsatt til grønnstruktur (grønt). Kommunen eier ca 240 daa. Østerøya idrettspark
ligger delvis inne i, delvis syd for området satt av til boligformål. Deler av planområdet har
eksisterende bebyggelse hvor det kan være aktuelt å vurdere fortetting. Det er i utgangspunktet
ikke tenkt til å legge til rette for boligbygging på arealer med dyrka mark som er avsatt til LNF i
kommuneplanens arealdel.
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Terrenget er kollete og kupert, til dels vanskelig tilgjengelig, men med noen tydelige
landskapsrom som er flatere. Vegetasjonen er blandingsskog.

Avgrensning av planområdet inkluderer alternative atkomstløsninger som skal utredes.
Avgrensningen følger Gjekstadveien frem til krysset med Vokterveien, her følger avgrensningen
Vokterveien sørøstover og fortsetter videre langs Lahelleveien. Avgrensningen er lagt helt ned til
sjøen øst i planområdet, og følger Vestadåsen vestover. Avgrensningen følger i
endomsgrensene mot dyrka mark i nord.

RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
STATLIGE OG REGIONALE RAMMER OG FØRINGER
Aktuelle statlige og regionale rammer og føringer er listet opp under.
Lovverk:
Plan- og bygningsloven
Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven
Kulturminneloven
Naturmangfoldloven
Friluftsloven
Jordloven
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Statlige retningslinjer:
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Regionale planer:
Regional plan for bærekraftig arealpoltikk (RPBA)
Regional plan for kystsonen i Vestfold (under revisjon)
Regional plan for handel og sentrumsutvikling

KOMMUNALE RAMMER OG FØRINGER
Kommuneplanen:
I kommuneplanen (som vedtas i bystyret 22.05.2014) er planområdet avsatt til fremtidig
boligformål og friområde/idrettspark. Området er en del av kommunens boligreserve fram til
2020 og er beregnet bygget ut med ca 250 boliger. Høgenhall er markert med en hensynssone
som sier at det ikke skal gis tilltatelse til tiltak før områdeplan foreligger.
Transportplanen:
I 2004 ble det utarbeidet en transportplan for Sandefjord. Målet for planen er å dempe veksten i
transportomfanget, legge opp til en transportdempende arealbruk og rasjonell arbeidsdeling
mellom transportformene. Planen er basert på utbygging av eksisterende veinett i kombinasjon
med utvikling av busstilbudet og anlegg for gående og syklende.
Klimaplanen:
I 2009 vedtok bystyret en klimaplan for kommunen. Ambisjonen er å redusere lokale
klimagassutslipp med 25 % innen 2020. Sandefjord kommune skal gjennom sine ulike roller og
virkemidler legge til rette og arbeide aktivt for at utslippet av klimagasser reduseres. For
arealplanleggingen og bygging av boliger er det bl.a. definert følgende delmål:
1. Energispørsmål og løsninger skal være obligatorisk premiss for planlegging av nye
utbyggingsområder og bygninger.
2. Områder med konsentrert bebyggelse eller store energibrukere bør videreutvikles for
bruk av fjernvarme og ev. fjernkjøling basert på fornybare og lokale energikilder.
3. Fremtidige nye boligarealer legges så nær sentrum som mulig. Eksisterende arealer i/
nær sentrum kan fortettes.
4. Sykkelbyprosjektet skal videreføres med høy prioritet.
Hovedplan – sykkel:
I 2009 ble det utarbeidet en hovedplan for sykkel i Sandefjord. Formålet med planen er å øke
bruken av sykkel som transportmiddel gjennom informasjon og tilrettelegging på veinettet.
Strategisk kultur- og fritidsplan for Sandefjord kommune:
Planen ble vedtatt av bystyret i 2007, og fastsetter mål, strategier og tiltak for tilrettelegging,
initiering og utvikling av et godt og attraktivt kultur- og fritidstilbud til byens befolkning. Kultur og
fritidsplanen understreker betydningen av å stimulere og tilrettelegge for fysisk aktivitet og idrett.
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Idrettsmeldingen 2013 – 2023:
Meldingen ble vedtatt av bystyret i 2011, og fastsetter mål, overordnede strategier og
prioriteringer av tiltak. Grunntanken i idrettsmeldingen er friskvern og god folkehelse. Idrett er
viktig for byens innbyggere og deres trivsel og helse, fysisk og psykisk, og derfor også viktig for
kommunen. Planen betegner Østerøya idrettsanlegg som et bydelsanlegg og del av den
naturlige grunnstammen i kommunens flerbruks- og nærmiljøanlegg.
Friluftsmeldingen 2010 – 2019:
Meldingen ble vedtatt av bystyret i 2010 og angir mål, strategier, områder og tiltak for
kommunens arbeid på friluftsområdet. Mens idrettsmeldingen i hovedsak handler om organisert
idrett, dreier friluftsmeldingen seg om det allmenne behovet for tilrettelegging for aktivitet,
rekreasjon og opplevelse.
Retningslinjer for utforming av veier i boligfelt:
Dette er retningslinjer som legges til grunn for planlegging og bygging av veier i kommunens
boligområder.
Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø:
Planen er utarbeidet og legges frem for folkevalgte til behandling høsten 2014. Den er en
oppfølging av saneringsplan for avløp fra 1992 og hovedplan vann fra 2005, med sterkere fokus
på sammenheng vannforsyning, vannmiljø, avøpshåndtering, overvann og klimaendringer.
Temakart – grønnstruktur og landskap:
Temakart for rekreasjon, landskap, natur og landbruk ble utarbeidet i 2012 i forbindelse med
rulleringen av kommuneplanen. Dette er verdikart for hele kommunen.
Reguleringsplaner i området:
Planområdet er i hovedsak uregulert. Det er
vedtatt en reguleringsplan innenfor, og to
som tangerer planområdet.
”Reguleringsplan for Høgenhall syd. (Mellom
GØIF og Lahelleveien)”, vedtatt 21.06.1994,
ligger innenfor planområdet . Planen omfatter
felt med småhusbebyggelse i 2 etasjer,
tilhørende lekeplass og fellesområder. I
tillegg er det regulert inn et område for
offentlig formål. Planområdet er delvis
utbygd.
Reguleringsplanen for ”Gokstadskogen”,
vedtatt 18.03.1986, tangere planområdet i
sør. Planen legger til rette for boligbygging i
hovedsak sør for Lahelleveien.
Gjekstadveien inngår i reguleringsplan for ”Østerøyveien, strekningen Heimdal-Myhre”, vedtatt
15.09.82
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ALTERNATIVER
Det legges ikke opp til at planarbeidet vil ha konkrete alternativer som konsekvensutredes og
sammenlignes. 0-alternativet (ingen ny utbygging) vil være det alternativet konsekvensene vil
sammenstilles med.
For aktuelle atkomstløsninger vil ulike alternativer bli utredet og sammenliknet. (se kapittel om
teknisk infrastruktur).

PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV
I temaene nedenfor gis en beskrivelse av dagens situasjon og antatte problemstillinger. I tillegg
skisseres utredningsbehovet, og det beskrives hvordan utredninger/ vurderinger er tenkt
gjennomført. Planbeskrivelse med konsekvensutredning skal beskrive metodevalg for
utredningene som gjennomføres. Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak skal foreslås.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Trafikk, trafikkavvikling og trafikksikkerhet
Planområdet er omkranset av veier som betjener eksisterende boliger i området (se kartutsnitt
nedenfor).
Gjekstadveien har gang- og sykkelvei/fortau frem til krysset med Myggveien. Deler av
strekningen har fartsregulerende tiltak.
Blåsteinveien betjener i dag boligbebyggelse og landrukseiendommer og forbinder
Gjekstadveien med krysset Lahelleveien/Helgerødveien.
Vokterveien betjener ca 35-40 boliger innenfor planområdet øst for Gjekstadveien. Vokterveien
fungerer også som gang- og sykkelatkomst til idrettsplassen på GØIF.
Gjekstadveien møter Lahelleveien som går rundt hele Høgenhallområdet øst og nordover mot
Lahelle og Helgerød.
Myreskauen betjener i dag 10-12 boenheter, og er bilatkomsten til idrettsanlegget og
barnehagen på GØIF-huset. Veien er relativt smal og har ikke fortau eller gang- og sykkelvei
(g/s-vei).
Lahellestien betjener i dag ca 12-14 boliger. Veien har ikke fortau eller g/s-vei. Det er avsatt
areal til fremtidig gang- og sykkelvei dersom Lahellestien skal betjene flere fremtidige boliger.
Lahelleveien er smal og stedvis svingete og har bare noen få innslag av fortau. I Lahelle går
veien tett inntill bebyggelsen.
Vestadåsen betjener i dag 10-12 boliger, er smal og stedvis bratt og har ikke fortau eller g/s-vei.
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Utbygging i området vil medføre økt trafikk. Trafikkveksten og hvordan trafikken vil fordele seg
på eksisterende veinett skal utredes. For å kartlegge eksisterende trafikk og ha et grunnlag for
trafikkberegninger vil nødvendige tellinger på veinettet inngå i planarbeidet.
Følgende hovedatkomster til området skal utredes:
Lahelleveien – Vestadåsen.
Lahelleveien – Lahellestien
Lahelleveien – Myreskauen.
Gjekstadveien – Vokterveien
Blåsteinveien
(Disse vises med rød pil i kartutsnittet over).
Det kan bli nødvendig å utrede andre atkomster hvis det oppstår aktuelle alternativer som følge
av planarbeidet.
Konsekvensene for økt trafikk skal også vurderes i kryssene Gjekstadveien/Østerøyveien og i fv
303 Helgerødveien/Lahelleveien.
Busstilbud i området omfatter rute 161 som går fra Busk snuplass til sentrum en gang i timen i
perioden kl 07.00 – 22.00 på hverdager og noe redusert i helgene. I Lahelle går det kun
skolebuss til Helgerød.
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Planarbeidet skal vurdere løsninger for utbygging som gir forsvarlig trafikkavvikling og høy
trafikksikkerhet på veinettet. Det skal tilrettelegges for god bussdekning og bruk av sykkel som
transportmiddel.
Vann og avløp
Det går i dag kommunale vann- og spillvannsledninger i Gjekstadveien, Myreskauen inn til
idrettsanlegget, i Lahelleveien, i Lahellestien og i Vestadåsen. Se kart.

Planarbeidet skal utrede aktuelle tiltak for å sikre god vannforsyning og gode avløpsløsninger for
planområdet. Dette inkluderer tiltak for lokal overvannshåndtering.
Fjernvarmenett
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for Statkrafts fjernvarmeanlegg som stopper ved
Heimdal ca 1 km fra Vokterveien. Planarbeidet skal utrede muligheten til å knytte den nye
bebyggelsen og eventuelt idrettsanlegg til fjernvarmenettet på Heimdal.
Strømforsyning
Plassering av ny nettstasjon og trasseer for inn- og utgående 24 kV høyspenningskabler skal
klargjøres.

TERRENGTILPASSNINGER OG LANDSKAPSVIRKNING
Landskapsmessig er utbyggingsområdet i stor grad en del av Østerøya. Søndre og østre deler
av utbyggingsområdet inngår i fjordlandskapet langs Lahellefjorden. Dette landskapet er preget
av kontakten med sjøen, det store åpne rommet over vannflaten og de knausete, kuperte
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formene som danner mindre landskapsrom lokalt. I kommuneplanens temakart for landskap er
denne delen av utbyggingsområdet dels avmerket som kategori a; meget store
landskapsverdier, dels som kategori b; store landskapsverdier.
Nordvestre del av utbyggingsområdet har verdi c på temakart landskap for kommuneplanens
arealdel. Denne delen av utbyggingsområdet har mindre tilknytting til fjordlandskapet og står i
sammenheng med landskapsrommene mot nord og vest. Dette er et halvåpent landskap med
mindre skala enn fjordlandskapet og kjennetegnes av åpne flate jordbruksområder avgrenset av
bratte skogskledde åser. Utbyggingsområdet står ikke i nær sammenheng med
landskapsrommet rundt Gokstadhaugen.
Terrenget innenfor utbyggingsområdet er kupert med mange markerte koller. Åsrygger og glover
følger for en stor del Østerøyas hovedretning. Myreåsen/Høgenhallåsen (58 moh) ligger sentralt
i utbyggingsområdet. Mellom kollene i vest og nord ligger enkelte flatere partier, men på
hoveddelen av området vil innpassing av ny bebyggelse og infrastruktur være krevende.
Sammenstilt med landskapsverdiene tilsier dette store krav til terrengtilpassing og
landskapshensyn, spesielt mot sør og øst.
Utredningen skal gjøre rede for landskapsvirkningene og utbyggingens konsekvens i forhold til
de mest eksponerte områdene. Nødvendige illustrasjoner og fotomontasjer for å illustrere fjernog nærvirkning av bebyggelse og landskapsinngrep. Landskapsvirkningene av områder
eksponert mot sjøen skal vies spesiell oppmerksomhet. Siluettvirkning av ny bebyggelse skal
identifiseres og illustreres.

TETTHET OG BOKVALITET
Eksisterende bebyggelse i området er i all hovedsak eneboliger. Mot øst er det også noe innslag
av fritidsbebyggelse.
Planlagt utbygging skal legge til rette for en noe mer konsentrert bebyggelse enn i dag.
Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) angir føringer knyttet til boligtetthet.I nye
områder forutsetter RPBA opp mot 4 boenheter per daa. Med bakgrunn i planområdets
utfordrende topografi foreslås en noe lavere tetthet innenfor de ubebygde arealene. Boligtetthet
og utnyttelse av området vil bli en viktig del av planarbeidet.
Aktuell bebyggelse kan være kjedet eneboliger, rekkehus, lavblokk-, terrasseblokkbebyggelse.
Det bør også kunne vurderes innslag av eneboliger for enkelte områder.
En konsentrert utbygging vil kunne gå på bekostning av faktorer som påvirker bokvaliteten. Som
grunnlag for å anbefale en bebyggelsesstruktur i de nye boligområdene i planområdet, skal det
beregnes tetthet og størrelse på friområder/fellesområder per boenhet.
En utbygging innenfor planområdet vil kunne ha konsekvenser for eksisterende bebyggelse i
selve området og i randsonen av de ubebygde arealene. Planarbeidet skal belyse
konsekvensene for den eksisterende bebyggelsen og vurdere eventuelle avbøtende tiltak.
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BARN OG UNGE
Gjekstad/Lahelle er et område med mange barnefamiler.Gokstad barneskole har i dag ca 330
elever og er lokalisert ved Østerøyveien. Helgerød skole har i dag ca 145 elever og er lokalisert
ved Helgerød nordøst for planområdet. Begge barneskolene er aktuelle for nye barn i
Høgenhall-området. Gokstad skole har i dag plassmangel, Helgerød har god kapasitet. Elevene
på disse skolene sokner til Varden ungdomsskole som i dag har ca 420 elever og Breidablikk
ungdomsskole som i dag har ca 500 elever.
Fra krysset Myggveien/Gjekstadveien er det gang- og sykkelvei frem til Gokstad barneskole,
med undergang under Østerøyveien. Det er gang- og sykkelvei gjennom næringsområdet på
Heimdal frem til denne undergangen. Til Helgerød skole har de minste barna skolebuss.
Det er i dag god barnehagedekning i området.
Innenfor planområdet er det flere eksisterende lekeplasser. I tillegg er arealene til barnehagen
på GØIF-huset tilgjengelig utenfor åpingstiden. GØIF-anlegget fungerer som nærmiljøanlegg
med blant annet ballbinge, akebakke, sykkel- og terrengløype i tillegg til fotballbaner. Det ligger
også en del lekeplasser i boligområdene rundt planområdet. De ubebygde naturområdene
innenfor planområdet representerer et bredt tilbud for barn og unge når det gjelder lek,
rekreasjon og trening.
I forhold til barn og unges interesser vil utbygging i planområdet redusere tilgang på ubebygde
områder til lek og rekreasjon, legge økt press på skole- og barnehagekapasitet og øke trafikken i
og omkring planområdet.
Viktige sammenhengende grøntstrukturer skal kartlegges i planarbeidet, deriblant snarveier
gjennom området og naturområder som benyttes til lek. Det skal i samarbeid med en eller flere
barnehager i området gjennomføres barnetråkkregistrering for planområdet.
I planarbeidet skal nødvendig barnehagedekning og skolekapasitet utredes. Herunder hvorvidt
det er aktuelt å sette av arealer til slike formål.
Nødvendige tiltak for sikker skolevei skal vurderes (se eget kapittel).

FRILUFTSINTERESSER / REKREASJON
Planområdet har stor verdi som nærturområde og har et nett av stier. Stiene har både funksjon
som tur- og treningsløyper, snarveier mellom boområder, til idrettsanlegg og til samleveier.
Området er kupert og det er utsiktspunkter som er mye besøkt. Kyststien på Østerøya stopper
sør for planområdet.
Området er sjønært. På Lahelle er det en kommunal småbåthavn som driftes av Lahellefjorden
båteierforening. Det er i dag få/ingen ledige plasser i båthavnen. Det er en mindre offentlig
strand ved båthavnen. Nærmeste større badestrand er Skjellvika.
Parkeringsplassen som betjener båthavnen og badestranden har begrenset kapasitet.
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Grøntstruktur med stinett og utsiktspunkter skal kartlegges. Konsekvenser knyttet til planlagt
arealbruk og endring av bruksmuligheter for nærmiljøet skal utredes. Overordnet grønnstruktur
skal inngå i planen.
Det skal gjøres en overordnet vurdering knyttet til behovet for, og tilgjengeligheten til, friområder
og badeområder. En slik overordnet vurdering skal også gjøres når det gjelder behovet for
fremtidige båtplasser.

UTVIKLINGSBEHOV FOR IDRETTSANLEGGET
GØIF (idrettslaget) har planer om ytterligere utbygging av idrettsanlegget, og har uttrykt ønske
om at det i forbindelse med planprosessen avsettes et større areal til fremtidig utvidelse.
Det skal vurderes hvorvidt det skal avsettes areal til utvidelse av idrettsanlegget og på hvilke
arealer en slik utvidelse eventuelt bør skje.
Når det legges til rette for nye boliger nært inntill idrettsanlegg vil det kunne medføre utfordringer
knyttet til støy og aktivitetsnivå generelt. Planarbeidet skal belyse denne problemstillingen og
vurdere avbøtende tiltak.

NATURVERDIER / BIOLOGISK MANGFOLD
I følge kartdatabasen ”Naturbase” er det ikke registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter
innenfor området. Innenfor planområdet er det i temakart for naturverdier registrert viktig vilttrekk
for rådyr.
Det er tidligere utarbeidet en vegetasjonsanalyse for området. Området består i stor del av lave
åser med sparsomt løsmassedekke og delvis mye bart fjell. Det er også små daler med tykkere
løsmassedekke. Noen deler er tidligere beiteområder. Dette gir innslag av blåbærskog,
knausskog, edelløvskog og rik sumpskog. Det vurderes å oppdatere denne analysen.
En utbygging på Høgenhall vil få konsekvenser for naturverdiene i området. Hensynet til
biologisk mangfold (inkludert vilttrekk) vil bli sett i sammenheng med kartlegging og planlegging
av grøntstrukturen i området.

JORD- OG SKOGBRUKSINTERESSER
Innenfor planområdet er det ca 15 daa dyrka mark, ca 60 daa produktiv skog (og vel 225 daa
annet areal).
Kartutsnittet fra ”Skog og landskap” viser felter med
dyrka mark av svært god jordkvalitet (røde felt), dyrkbar
mark er merket med skravur. De lysegrønne områdene
er åpen grunnlendt fastmark og uproduktiv skog.
Mørkere grønn viser produktiv skog.

OMRÅDEPLAN FOR HØGENHALL | PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV | SANDEFJORD KOMMMUNE |
14

Store deler av den dyrka marka innenfor planområdet er i dag avsatt til bolig i kommuneplanen. I
forbindelse med planarbeidet skal det vurderes hvilke konsekvenser en utbygging vil få for dyrka
mark innenfor og utenfor planområdet. Konskevensutredningen skal klargjøre arealfordelingen
av ulike boniteter av landbruksareal og skog i planområdet.

ENERGILØSNING NY BEBYGGELSE
I forbindelse med planarbeidet skal det vurderes ulike typer energiforsyning, ulike bygningstyper
og ulike energistandarder (for eksempel lavenergihus). Det skal vurderes om det skal settes
strengere krav til energiløsninger enn det byggteknisk forskrift legger opp til.

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Det er ikke registrert kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det er registrert noen
nyere tids kulturminner; landbruksbosetting, brønn, en hule og en bunkers.
Det skal i forbindelse med planarbeidet gjennomføres en arkeologisk registrering. Verdien av de
registrerte nyere tids kultuminner skal vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak skal foreslås.

RISIKO OG SÅRBARHET (ROS)
Konskevensutredningen skal inneholde en vurdering knyttet til alle relevante ROS-tema.
Nedenfor nevnes de viktigste.
Trafikksikkerhet
Økt utbygging i området vil føre til trafikkvekst på eksisterende veinett. Trafikksikkerhet på nye
og eksisterende veier vil være et tema for planarbeidet. Det vises for øvrig til kapitlene teknisk
infrastruktur og barn og unge.
Ras og skred
Planområdet er kupert og det er store høydeforskjeller. I tillegg til bart fjell består området av
marin strandavsetning i nord/sydgående daler. Det skal utarbeides en geoteknisk analyse som
grunnlag for å fastsette utrednings- og dokumentasjonskrav for senere
detaljregulering/utbygging. Det skal også vurderes om enkelte arealer bør sikres for å hindre
fallulykker.
Støy fra fly
Planområdet ligger i innflygningstrasseen til Torp flyplass. Det kan være aktuelt å vurdere
aktuelle tiltak i forhold til innendørsstøy.
Elektromagnetisk stråling
I forbindelse med ny nettstasjon og kabeltrasseer skal det gjøres en vurdering i forhold til
elektromagnetisk stråling.

UNIVERSELL UTFORMING
Nye byggeområder og samferdselsanlegg skal vurderes i forhold til universell utforming
(tilgjengelighet for alle).
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Planarbeidet skal vurdere om en viss andel boliger bør tilrettelegges med tilgjengelig boenhet
(alle hovedfunksjoner på en flate).

ØKONOMI
Det skal utarbeides kostnadoverslag for planområdet som angir kostnadsestimat for
opparbeidelse av infrastruktur og andre felleskostnader knyttet til utbyggingen.

FOLKEHELSE
Områdeplanens konsekvenser knyttet til folkehelse skal belyses.

ORGANISERING AV PLANARBEIDET
Arbeidet med områdeplanen ledes av arealplanavdelingen i teknisk etat. Arbeidet organiseres
med en intern faglig arbeidsgruppe/ressursgruppe når det gjelder aktuelle tema i forbindelse
med utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning. Ressursgruppa vil trekkes inn ved
behov og vil representere flere etater/fagenheter i kommunen. I tillegg vil det bli aktuelt å knytte
til seg ekstern konsulenthjelp.

PLANPROSESSEN
Planprosessen legges opp i tråd med forskrift om konsekvensutredninger etter plan og
bygningsloven. Forskriften innebærer at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av
planleggingen skal utarbeides et forslag til planprogram. Dette forslaget legges ut til offentlig
ettersyn, samtidig med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Etter
høringsperioden skal planmyndigheten (Sandefjord kommune) fastsette planprogrammet.
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelsen av planforslag med
konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet,
herunder hvilke forhold som skal utredes og beskrives nærmere i planforslaget og
konsekvensutredningen.
Som et ledd i planarbeidet skal det utarbeides en mulighetsstudie som skal gi forslag til
plassering av bebyggelse, boligtyper, overordnet grønnstruktur, utforming av
hovedatkomster/boliggater, bærekraftig energiløsninger samt prinsipper for
overvannshåndtering. I tillegg skal det foreslås et alternativ med plassering av ny barneskole og
utvidelse av idrettsanlegget innenfor planområdet. Inkludert i dette arbeidet vil være en vurdering
av ulike prinsipper for arealutnyttelse. Mulighetsstudien skal danne grunnlag for utarbeidelsen av
områdeplanen.
Neste fase i planprosessen vil bli å utarbeide et planforslag (områdeplan) med plankart og
bestemmelser samt en planbeskrivelse som inkluderer konsekvensutredning. Planforslaget vil bli
1. gangsbehandlet i plan- og utbyggingsutvalget og legges deretter ut til offentlig ettersyn. Planog utbyggingsutvalget vil i etterkant av offentlig ettersyn få planen tilbake til 2. gangsbehandling
før bystyret endelig vedtar områdeplanen.
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INFORMASJON OG MEDVIRKNING
Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en bred
medvirkning i hele prosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis anledning til å påvirke
hvilke spørsmål som er viktige og bør utredes. I den videre saksgangen hvor det endelige
planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles administrativt og politisk, vil
det også være en åpen prosess.
Planprogram og senere planforslag med konsekvensutredning sendes regionale myndigheter,
frivillige organisasjoner, næringsmiljøutvalg og lignende, samt direkte berørte grunneiere for
uttalelse.
Barn og unge vil involveres med tanke på kartlegging og sikring av grøntstruktur/lekeområder.
Det vurderes å samle inn data om barn og unges arealbruk i området ved hjelp av metoden
”Barnetråkkregistrering”, en modell som primært retter seg mot innsamling av opplysninger fra
barn og unge selv. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med barnehage innenfor planområdet
og eventuelt idrettslaget.
Det vil bli holdt åpne møter for grunneiere og berørte naboer i nærmiljøet både i varselperioden
og i det offentlige ettersynet. I tillegg legges det opp til tett samarbeid med private grunneiere
som har utbyggingsmuligheter- og ønsker, samt interessegrupper i nærområdet.
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VEILEDENDE FREMDRIFTSPLAN
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