
PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEIMDA LENGA FELT B6, plan id. 0136 19 M295

RYGGE KOMMUNE, ØSTFOLD

Forslagsstiller: BoKlok/Skanska Eiendomsutvikling

Plankonsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter

Dato: 09.08.2019

Revidert etter møte med Moss og Rygge kommune: 12.11.2019



2

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Sammendrag .................................................. ............................................................... .................. 4

2 Bakgrunn .................................................... ............................................................... ...................... 4

2.1 Hensikten med plan ........................................ ............................................................... .......... 4

2.2 Eiersitu asjonen ........................................... ............................................................... .............. 4

2.3 Tidligere vedtak i saken .................................. ............................................................... .......... 4

2.4 Utbyggingsavtaler ......................................... ............................................................... ............ 4

2.5 Krav til konsek vensutredning .............................. ............................................................... ..... 4

3 Planprosessen ............................................... ............................................................... .................... 6

3.1 Oppstart og behandling .................................... ............................................................... ........ 6

3.2 Varsel om oppsta rt av regulering .......................... ............................................................... ... 6

4 Planstatus og ra mmebetingelser .............................. ............................................................... ........ 7

4.1 Statlige planbestemmelser, ri kspolitiske retningslinjer, na sjonale forventninger .................. 7

4.2 Regionale og k ommunale planer ............................. ............................................................... . 7

4.3 Gjeldende reguleringsplaner ............................... ............................................................... ..... 8

4.4 Tilgrensende planer ....................................... ............................................................... ........... 9

4.5 Revisjon komm uneplanen 2019 2030 .......................... ......................................................... 10

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold ............ ........................................................... 11

5.1 Beliggenhet. Avgrensning og størrelse på planområdet ...... ................................................. 11

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ................. .......................................................... 11

5.3 Landskap .................................................. ............................................................... ............... 11

5.4 Kulturminner og kulturmiljø ............................... ............................................................... .... 12

5.5 Naturmiljø ................................................ ............................................................... ............... 13

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder ............. .................................................... 14

5.7 Landbruk .................................................. ............................................................... ............... 15

5.8 Trafikkf orhold ............................................ ............................................................... ............. 16

5.9 Barns interesser .......................................... ............................................................... ............ 17

5.10 Teknisk in frastruktur .................................... ............................................................... .......... 17

5.11 Grunnforhold ............................................. ............................................................... ............. 17

5.12 Støyforhold .............................................. ............................................................... ............... 21

5.13 Luftforu rensning ......................................... ............................................................... ............ 22

5.14 Risiko og sårbarhet ..................................... ............................................................... ........... 22

6 Beskrivelse av planfors laget ................................ ............................................................... ........... 23



3

6.1 Presentasjon av forslagsstiller ........................... ............................................................... ..... 23

6.2 Planlagt arealbruk ........................................ ............................................................... .......... 23

6.3 Boligbebyggelse ........................................... ............................................................... ........... 26

6.4 Parkering: ................................................ ............................................................... ............... 28

6.5 Tilknytning til infrastruktur ............................. ............................................................... ........ 28

6.6 Trafikkløsning ............................................ ............................................................... ............. 28

6.7 Universell utforming ...................................... ............................................................... ......... 28

6.8 Vegetasjon og landskap .................................... ............................................................... ...... 29

6.9 Fjernvirkning ............................................. ............................................................... .............. 29

6.10 Overvanns håndtering ...................................... ............................................................... ....... 30

6.11 Fremmede arter masseutskifting ......................... ............................................................... 30

6.12 Avbøtende tiltak /løsninger ROS .......................... ............................................................... .. 30

6.13 Støy (jf. retningslinjer i T 1442/2016) .................. ............................................................... .. 31

6.14 Rekkefølgebestemmelser ................................... ............................................................... .... 33

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget .................... ............................................................... . 34

7.1 Statlige planbestemmelser, ri kspolitiske retningslinjer, na sjonale forventninger ................ 34

7.2 Regionale og k ommunale planer ............................. .............................................................. 34

7.3 Byggehøyder, byggeskikk, landskapstilpasning og estetikk .. ................................................ 35

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi .............. ......................................................... 35

7.5 Naturmangf oldloven: ....................................... ............................................................... ...... 35

7.6 Rekreasjonsinteresse r/ rekreasjonsbruk .................... ........................................................... 36

7.7 Sol /skygge analyse: ....................................... ............................................................... ......... 37

7.8 Trafikkf orhold ............................................ ............................................................... ............. 37

7.9 Barns interesser: RPR for barn og planlegging ............. ......................................................... 38

7.10 Støy ..................................................... ............................................................... .................... 38

8 Innkomne innspill ........................................... ............................................................... ................ 39

8.1 Merknader ................................................. ............................................................... ............. 39

9 Vedlegg ..................................................... ............................................................... ...................... 39



4

1 Sammendrag

Detaljregulering for Heimdalenga felt B6 er en plan for å tilre ttelegge for bygging av boligbebyggelse i
form av rekkehus og lavblokkbebyggelse.

Planen er utarbeidet av Grindaker AS på vegne av BoKlok/Skanska Eiendomsutvikling (SEU). Oppstart
ble varslet i mai 2019 og forvent et endelig vedtak er januar 20 20.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med plan

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av bo ligbebyggelse på eiendommen
gnr/bnr 69/162 bestående av konsentrert småhus og lavblokkbeby ggelse. Eiendommen er regulert
til dette formålet i områdeplan for Heimdalenga, plan ID M126 o g det er krav om utarbeidelse av
detaljregulering (tidligere bebyggelsesplan)

Planområdet ligger med nærhet t il skole og idrettsanlegg, og ha r gode gang og sykkelveiforbindelser.
Det er et godt kollektivtransporttilbud i området.

Reguleringsplanen utarbeides som en privat detaljreguleringspla n, jfr. plan og bygningslovens §12 3.

2.2 Eiersituasjonen

SEU har inngått opsjonsavtale med grunneier av gnr./bnr. 69/162 om kjøp av eiendommen til
utvikling av rekkehus og lavblokker.

2.3 Tidligere vedtak i saken

Det er ingen tidligere vedtak i saken.

2.4 Utbyggingsavtaler

Det tas høyde for at eksisterende utbyggingsavtale må reforhand les og tilpasses det nye prosjektet.
Varslingen omfattet derfor også forhandling av revidert utbyggi ngsavtale for Heim dalenga, vedtatt i
kommunestyret 17.06.2008 sak 47/08.

2.5 Krav til konsekvensutredning

Forslagsstiller plikter å gjøre en vurdering av om planen eller tiltaket utløser krav om
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger. D en foreløpige vurderingen er at
planen og tiltakene ikke automat isk utløser kravet etter forskr iftens § 6 vedlegg en. Rygge kommune
har hatt dialog med Fylkesmannen om hvorvidt et avvik fra gjeld ende reguleringsplan på maksimalt
tillatte byggehøyder og takutfor ming er å betrakte som et avvik fra overordnede planer som
medfører at planen allikevel omfattes av forskriftens § 6 vedle gg en, pkt. 25. Det gis åpning for en
tolkning av hvorvidt avviket er av vesentlig karakter, og her e r kommunens vurdering at det er av
mindre betydning og at det således er tilstrekkelig å vurdere k onsekvensene av avviket i
planbeskrivelsen på ordinært vis . Planen og eller tiltaket vil heller ikke ha vesentlig virkning for miljø
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og samfunn. Under følger en kortfattet beskrivelse av hvilke he nsyn som er lagt til grunn for denne
vurderingen.

Arealet som skal reguleres til boligformål følger opp intensjon ene fra kommuneplanens arealdel og
hovedrammene fra områdeplan for Heimdalenga.

Tidligere bruk tilsier at det heller ikke er forurenset grunn p å området og planlagt bruk vil derfor
hverken medføre fare for foruren sning eller utle kking av eksist erende forurensning.
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3 Planprosessen
3.1 Oppstart og behandling

Det ble holdt oppstartmøte med a dministrasjonen i Rygge kommune . Se vedlegg 1,  Referat fra
oppstartsmøte 14.03.2019 . I etterkant av oppsta rtsmøte har det vært muntlig og skriftli g dialog med
saksbehandler på plan for å avstemme forventninger og for å sik re god forankring av planen.
Ambisjonen er å fremme planforslaget til politisk behandling ti dlig høst 2019. Etter
1.gangsbehandling vil planforsla get legges ut på offentlig ette rsyn i minimum 6 uker. Planlagt
fremdrift skal muliggjøre endelig vedtak av plan i første kvart al av 2020, så frem t det ikke er
uoverensstemmelser eller behov for endringer av planforslaget.

3.2 Varsel om oppstart av regulering

Varsel om oppstart av planarbe idet ble kunngjort i Moss avis de n 07.05.2019, og brev ble samtidig
sendt berørte offentlige myndighet er, naboer og gjenboere iht. kommunens lister. Varsel om
oppstart var også tilgjengelig på kommunens og forslagsstillers nettsider. Frist for å komme med
innspill var 31.05.2019.

Figur 3 1 Kunngjøringstekst Kilde: Moss avis 7.mai 2019
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Statlige planbestemmelser, rikspolitiske retningslinjer, nasjon ale forventninger

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 201 9 2023, kgl.res. 14. mai 2009,
inneholder føringer og forventinger til blant annet by og tett stedsutvikling, samferdsel og
infrastruktur, og skal tas hensy n til i den kommunale planleggi ngen. Vektlagte utfordringer i denne
fireårsperioden er:

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn

Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning

Å skape et sosialt b ærekraftig samfunn

Å skape et trygt samfunn for alle

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig , areal og tra nsportplanlegging, kgl.res. 26. mai 2014,
har som mål at planlegging av ar ealbruk og transportsystem skal utvikle og fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressu rsutnyttelse, god trafikksikker het og trafikkavvikling, bærekraftige
byer og tettsteder, verdiskapning og næringsutvikling, samt fre mme helse, miljø og livskvalitet.
Transportbehovet skal søkes begrenset, og klima og miljøvennli g transport skal vektlegges. Sykkel og
gange som transportform skal t illegges vekt der forholdene ligg er til rette for dette.

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging og kl imatilpasning , kgl.res 28.september
2018 har som formål å stimulere k ommune, fylkeskommune og stat gjennom planlegging og
myndighets og virksomhetsutøve lse og bidra til reduksjon av kl imagassutslipp, en miljøvennlig
energiomlegging og bedre klimatilpasning.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interes ser i planleggingen har som formål å
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen, gi bedre grunnlag for å integrere og
ivareta barn og unges interesser og sørge for at konsekvenser f or barn og unge alltid vurderes i
plansaksbehandlingen. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare o g annen helsefare. I nærmiljøe t skal det sikres varierte og store nok
lekearealer hvor barn kan utfold e seg og skape sitt eget lekemi ljø. Omdisponering av arealer brukt av
barn skal plikte kommune og utbygger å fremskaffe erstatningsar ealer som tilfredsstiller hensynene
nevnt over mht kvalitet og egnethet.

4.2 Regionale og kommunale planer

De regionale føringene for reguleringsarbeidet ligger blant ann et i Regional planstrategi for Østfold,
samt i gjeldende fylkesp lan «Østfold mot 2050».

Revidert versjon av «Regional planstrategi 2016 2019» ble vedta tt av Østfold fylkesting 20.
september 2018.

Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 20150» , ble vedtatt av fylkestinge t 21. juni 2018: Dette er en
strategisk plan hvor målene i planen avspeiler et langsiktig pe rspektiv for utvikling av Østfold.
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Fylkesplanen forutsetter at veksten skal skje i byområdet og om rådesentrene Karlshus, Halmstad,
Våk og Kirkebygda. Det er utpekt tre oppfølgingsområder som ska l prioriteres, herunder
kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og vern, samt tran sport og fysisk aktivitet.

Kommuneplan for Rygge kommune 2011 2022 , av 16.06.2011: Kommuneplanen følger opp nasjonale
og regionale føringer for et transport og arealeffektivt utbyg gingsmønster gjennom fastsetting av en
langsiktig grense for tettsteds utviklingen fram mot 2050. I kom muneplanen ligger hele eiendommen
innenfor rød hensynssone for støy H220. Iht. bestemmelser tilla tes det ikke oppført ny bebyggelse til
støyfølsom bruk innenfor denne sonen.

Figur 4 1: Utsnitt fra Kommune planens arealdel 2011 2022. Kilde : www.kommunekart.no

Plankartet angir større arealer til boligformål enn det som er avsatt i områdeplanen for Heimdalenga.
Kommuneplanens arealdel er i slike tilfeller retningsgivende og avvik skyldes som re gel at planen er
grovmasket til sammenligning me d reguleringsplaner. Det er alli kevel avvik som skal kommenteres i
en plansak og bør korrigeres i fr emtidige rulleringer/revisjone r av kommuneplanen. Tilsvarende er
det nordvestre hjørnet av eiendo mmen avsatt til eksisterende bo ligformål og det sørvestre hjørnet
av eiendommen gnr/bnr 69/162 avsa tt til offentlig tjenesteyting .

4.3 Gjeldende reguleringsplaner

Gjeldende reguleringsplan er Heimdalenga, ikrafttredelsesdato 0 2.09.1999
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Planen åpner for etablering av rekkehus, kjedet småhusbebyggels e og lavblokkbebyggelse i inntil 3
etasjer. Takvinkel skal iht. bestemmelsene være mellom 22 40 gr ader. Maks BYA skal ikke overstige
40% og maksimal mønehøyde er satt til 12 meter. Støyberegninger skal foreligge ved offentlig
ettersyn av planforslaget. Mindre vesentlige endringer kan till ates når særlige grunner taler for det.

Langs eiendommen/felt B6 mot E6 er det regulert en sone til spe sialområde
støyskjerm/skjermvegetasjon med bestemmelser om å bevare eksist erende vegetasjon i størst mulig
grad. Eksisterende grønnstruktur skal bevares og gis gode vekst forhold for senere å fungere som
støyskjermingstiltak.

Figur 4 2: Gjeldende regulerings plan for Heimdalenga, felt B6 l engst til høyre på kartet

4.4 Tilgrensende planer

Utsnittet viser gjeldende reguleringsplan for Heimdalenga, felt B6 og tilgrensende reguleringsplaner.
Boligfeltet vest for planområdet er også en del av reguleringsp lan for Heimdalenga og har blitt
detaljregulert, Detaljreguleringsplan felt B4/B5 Heimdalenga, i krafttredelsesdato 29.10.2009.
Tilgrensende i nord finnes Reguler ingsplan Årvold Gård næringso mråde, ikrafttredelsesdato
24.11.2011, og tilgrensende i øst e r Reguleringsplan E6 4 felt Råde grense til Moss grense,
ikrafttredelsesdato 27.9.2001.
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Figur 4 3: Detaljreguleringspl an felt B4/B5 Heimdalenga,
Ikraftredelsesdato 29.10.2009

Figur 4 4: Reguleringsplan Årvold Gård næringsområde,
Ikraftredelsesdato 24.11.2011

Figur 4 5: Regulerignsplan E6 4 felt Råde grense til Moss
grense, Ikraftredelsesdato 27.9.2001

Figur 4 6: Arealet mellom felt B6 og E6 er avsatt til jord og
skogbruk. Kilde: www.kommunekart.no

4.5 Revisjon kommuneplanen 2019 2030

Bystyret i Moss og kommunestyret i Rygge har vedtatt å legge fo rslag til ny kommuneplan for nye
Moss kommune ut på offentlig ettersyn. Frist for å komme med me rknader til planforslaget er
1.oktober 2019. Planen avsetter Heimdalenga felt B6 til eksiste rende boligformål med hensynsone
for støy.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet. Avgrensning og størrelse på planområdet

Planområdet ligger øst i et eksis terende boligområde. Eksistere nde boligbebyggelse på Heimdalenga
er etablert i tidsrommet fra 1998 og frem til i dag. Boligtypol ogien varierer fra kj edehus, eneboliger,
rekkehus og tomannsboliger med s altak der mange har takopplett. All parkering er lagt på terreng.
Sør for felt B6, direkte tilgrensende planområdet, er det bygge t en barnehage med fire avdelinger.
Både barne og ungdomsskole ligger innenfor en gangradius på 1, 5km fra felt B6.

Planområdet utgjør et belte mot E6 bestående av naturlig vegeta sjon som trær og grasmark.
Terrenget skråner slakt mot den etablerte støyvollen langs E6. Planområdet er godt betjent med
gangveier som forbinder feltet ti l rekreasjonsområdene på østsi den av E6, Rygge sentrum i sørvest og
Moss sentrum mot nordvest.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet er i dag ubebygd. Vegetasjon av trær og grasmark de kker området. Nord for
planområdet er det dyrka mark so m skal omdisponeres til næring. Mot øst ligger E6 og mot vest og
sør er eksisterende boligbebyggelse.

Bilde: 5 1: Planområdet med vegeta sjon av trær og gress. Kilde: Google Earth

5.3 Landskap

Området var inntil nye E6 ble bygget, en del av et større jordb rukslandskap. Det overordnede
landskapsrommet bærer fremdeles pr eg av å ha vært en del av et større jordbruksareal og det er få
høye installasjoner og/eller anlegg som bryter med dette. Det l okale landskapet består av mindre
terrengvariasjoner som man antar har oppstått som fyllinger i f orbindelse med etablering av veier,
boliger og annen bebyggelse. Området ligger visuelt skjermet av vollen mot E6 og veletablerte trær
styrker denne skjermende effekten.
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø

Området er fra tidligere godt kartlagt/registrert og det er ikk e gjort funn av kulturminner innenfor
planområdet. Det er derfor vurde rt som lite sannsynlig at det e r kulturminner innenfor
tiltaksområdet og man ser det som ikke nødvendig å gjøre tilleg gsregistreringer i forbindelse med
denne aktuelle plansaken.

I fylkesplanens temakart over ku lturlandskap er området avsatt som viktig motorveilandskap. Se
utsnitt fra kart under:

Figur 5 2: Kilde https://www.ostfoldfk.no/planlegging og horing er/gjeldende planer/fylkesplan/

Kriteriene for utvelgelse av disse områdene bygger på registre ringer og avgrensninger gjort av
Fylkesmannen i Østfold ifm utarbeidelsen av rapportene Verdiful le kulturlandskap i Østfold og
Østfoldlandskap av regional betydning.

Bakgrunnen for denne verdisettingen på den aktuelle strekningen , må antas å være knyttet til
eksisterende trær av større dimen sjon og grasdekt støyvoll. Det te er verdier som skal bevares og
supplerte bygningsvolum skal søke å tilpasse seg disse forholde ne i størst mulig grad. Det blir en
avveiing mellom hensyn til skjerm ing mot støy og bevaring av ek sisterende trær. Planen skal søke å
optimalisere tilretteleggingen for begge disse hensynene.
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5.5 Naturmiljø

Planområdet inneholder ingen ut valgte naturtyper. Naturbase vis er at det er to hule eiker sør for
planområdet. Hule eiker er en prioritert art beskyttet av egen forskrift etter Naturmangfoldloven.
Trærne er markert i området mello m eiendommene gnr/bnr 69/3 og gnr/bnr 68/11.

Nord for planområdet på eiendo m gnr/bnr 64/269 er det registrer t musvåk ( Buteo buteo )

Figur 5 3: Søk i naturbase viser to hule eiker sør for planområ det. Kilde: https://kart.naturbase.no/

Det er registrert en større besta nd av den fremmede arten Hagel upin ( Lupinus polyphyllus ) innenfor
planområdet. Mindre og spredte bestander av Kanadagullris ( Solidago canadensis ) ble også
registrert, men hovedsakelig i området nærmere E6.
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5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Det er flere områder som egner seg for friluftsliv, lek og rekr easjon i nærheten av planområdet.
Friluftsområdet Årvolltangen ligger på andre siden av E6 og nor d for planområdet. Det er gode
muligheter for kryssing av E6 nær planområdet. Via turveier ved Årvollbukta kan man bevege seg
nordover eller sørover til rekreasjonsområder i og rundt Vansjø . Det er flere skoler og barnehager
med tilhørende lekeområder og id rettshaller i umiddelbar nærhet til planområdet. Langs kysten i
vest går kyststien mellom Moss og Fuglevika (fortsetter videre til Fredrikstad i sør).
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Figur 5 4: Rekreasjonsmuligheter i nærmiljøet og i Moss. Kart f ra www.kommunekart.no med påskrift.

5.7 Landbruk

Arealene innenfor planområdet har ikke vært anvendt til dyrknin g i senere tid og det er synlige rester
etter et gartneri som lå på ei endommen frem til slutten av 1990 tallet. Historiske bilder hentet ned
fra Norgeibilder.no viser tilste deværelse av denne aktiviteten så langt tilbake i tid som til 1955. Se
utsnitt under.
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Figur 5 5 Norgeibilder.no kartblad Moss Rygge 1972 Figur 5 6 Norgeibilder.no kartblad Moss Rygge 1955

Kartet under viser markslag og b onitet i området. Boniteten er på en mindre del høy og resten av
planområdet har middels bonitet. Området har i dag vegetasjon a v trær i ytterkantene mot øst og
sør, og grenser til en rest av fulldyrket mark mot nord mellom E6 i øst og bebyggelse i vest.

Figur 5 7: Kartet viser marksl ag og bonitet for området. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/

5.8 Trafikkforhold

Veien Heimdalenga går forbi planområdet. Veien har tilknytning til RV. 118 Ryggeveien. Fra
Ryggeveien er det tilknytning til E6, sørover til Rygge sentrum og nordover til Moss sentrum.

Langs Heimdalenga er det eksisterende fortau. Fra boligområdet er det tilknytning via boligveier til
gang og sykkelvei langs Ryggeveien.
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Det er ikke utført trafikktellinger i Heimdalenga. Basert på an tall boenheter tilknyttet veien og
statiske erfaringstall på turproduksjon, antar vi at ÅDT ligger et sted mellom 200 250. Det er ikke
skiltet fartsgrense på strekningen, men kommunen har informert om at veien er dimensjonert for
fartsgrense 30km/t. I henhold t il Vegdirektoratas håndbok N100 skal slike veier dimensjoneres med
en bredde på 3,5 4,5m, min. ensidig fortau på >1,5m og belysnin g. Frisikt langs gater skal vær minst
lik stoppsikten. For gater/veier med fartsgrense 30m/t er stopp sikten 20m.

Figur 5 8 N100 Veg og gateutforming mai 2019

5.9 Barns interesser

Det ubebygde arealet innenfor planområdet er lite egnet for bar ns lek og registreringer tilsier at
området har vært lite brukt. Det går en sti langs nordgrensen a v området mot naboeiendommene
gnr/bnr 69/120 og 69/121. Ellers ligger det tomme flasker og bo kser som tyder på at ungdommer kan
ha hatt sporadisk tilhold her på vår/sommer. Ellers er området såpass støyutsatt og igjengrodd at det
er lite attraktivt for barnefamilier å bruke til rekreasjon.

5.10 Teknisk infrastruktur

Det ligger kommunale ledninger for spillvann og drensvann over eiendommen gnr/bnr 69/162 lengst
i nord. Ellers er det vann og avløp i Heimdalenga. Statkraft va rme har konsesjon for fjernvarme i
området. De bekrefter i dialog a t det per dags dato ikke er mul ig å tilknytte seg deres anlegg og at
tidspunkt for evt fremføring av ledninger er usikkert.

5.11 Grunnforhold

I henhold til løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser er det marin strandavsetning,
sammenhengende dekke innenfor planområdet. Berggrunnen består a v granittisk gneis, fin til
middelskornet.
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Figur 5 9: Kartet viser l øsmassegeologi. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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Figur 5 10: Kartet viser berggrunnsgeologi. Berggrunnen består av granittisk gneis, fin til middelskornet Kilde:
http://geo.ngu.no/kart/arealis/

Det er registrert kvikkleire i to mindre soner mellom Heimdalen ga og Vestfjorden / Vansjø. Området
ligger 32 34moh. Sjøen ligger på 26m, og helningen blir i gjenn omsnitt 1:55, eller såpass slakt at
kvikkleire ikke får betydning for geotekniske vurderinger.

Det som er tilgjengelig av bilder og grunnlag viser at det er g jennomførbart uten spesielle tiltak, men
det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å se om det lokalt sett kan være behov for sprengning eller
sikring av bløte masser for kjeller el.

Illustrasjonsplanen viser at det skal bygges høye hus med og ut en kjeller i sør og lettere bygg i nord.
Planlagte grunnundersøkelser vil gi oss informasjon om dybde ti l berg og løsmassenes egenskaper. Det
er foreløpig usikkert hva slags masser som er her i de deler so m det skal graves i og fundamenteres på.
En stor andel sand og silt kan antas men vi må vente med vurder ing av risiko og tiltak til grunn
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forholdene blir mer kjent etter at grunnundersøkelser blir utfø rt i juli 2019. Grunnvann antas å ligge
lavere enn prosjektert kjellernivå.
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5.12 Støyforhold

Nærheten til E6 medfører at områ det er utsatt for mye veistøy. På Statens vegvesens støysonekart
for riks og fylkesveier er områ det avsatt med gul og rødstøyso ne, dvs verdier over anbefalte
grenseverdier for støyfølsom bruk. Se utsnitt under.

Figur 5 11: Støysonekart riks og fylkesveier kilde: Statens ve gvesen

Planleggingen innenfor denne sonen innebærer krav om avbøtende tiltak for å kunne gjennomføre
planlagt boligutbygging.

Rygge og Moss kommune har ikke hat t praksis for å tillate oppfø ring av boligbebyggelse i rød
støysone utenom sentrumsområder. Arealet er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og det er
regulert til boligbebyggelse i inntil 3 etasjer i reguleringspl anen for Heimdalenga med tilhørende
bestemmelser som fastsetter at b ebyggelsen skal fungere som stø yskjerm for området i sin helhet.

Selv om feltet ikke faller innenfor sentrumsområde, er det inne nfor den grønne vektgrensen definert
i forslag til ny kommuneplan for nye Moss kommune og det er gan gavstand til offentlig og private
servicefunksjoner.
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5.13 Luftforurensning

Det er ingen kjente faktorer som tilsier at området skal være s pesielt utsatt for luftforurensning
utover tidvis støv og gasser/sto ffer fra veitrafikken. Nærmeste offisielle målestasjon for
luftforurensning ligger på Kransen i Moss.

5.14 Risiko og sårbarhet

Det er ingen kjente risikofaktore r ved etablering av boliger på felt B6, med unntak av veistøy fra E6
og eventuelle helseeffekter dette vil kunne utgjøre over tid. N ødvendige avbøtende tiltak skal
utføres, jf. retningslinje, forskrift etc.

I et planarbeid er man pliktig t il å vurdere potensielle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle end ringer i slike forh old som følge av
planlagt utbygging. I forbindelse med kommuneplanens arealdel e r områdets egnethet til
utbyggingsformål med hensyn på risiko og sårbarhet vurdert. I den konkrete plansaken vil det være
aktuelt å se på spesif ikke tema og vurdere om det er noen form for uønskede hendelser som kan
inntreffe i anleggsfasen og i bruk av bebyggelse og anlegg.

Tiltaksområdet ligger inne i et eksisterende boligområde og anl eggstrafikk forventes å gå via dette
området. I tillegg ligger det en barnehage rett sør for planomr ådet og delvis tilgrensende
tiltaksområdet. For å vurdere ak tuelle tema for den spesifikke plansaken må det sees hen til
områdets egenskaper og arealbruk, samt naturgitte forhold som g runn, klima og eventuelle natur og
kulturverdier.

For detaljreguleringen av Heimdalenga felt B6, er følgende tema vurdert som relevante scenarier å
analysere risiko og sårbarhet:

Støy og helseplager
Trafikkulykke
Grunnbrudd
Hule eiker, ødeleggelse
Flom og oversvømmelse

I forbindelse med bygging vil det være spesielt fokus på trafik ksikkerhet, særlig mht. transport til og
fra barnehagen. Generell anleggs trafikk gjennom boligområdet vi l også få spesielt fokus.
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6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Presentasjon av forslagsstiller

BoKlok (SEU) er et boligkonsept eid av Skanska og IKEA. Helt si den oppstarten i Sverige på 90 tallet
har selve grunnpilaren for konsep tet vært å bygge opp under den sosiale bærekraften. SEU tilbyr
smarte og arealeffektive boliger , for mennesker som vil bo godt , eie sin egen bolig, men likevel ha
penger til overs til andre ting.

Boligtypene SEU bygger består av rekkehus og leilighetsbygg i t o og fire etasjer. Boligene bygges av
moduler i tre. Leilighetsbyggene leveres med svalganger, der de t legges vekt på en arkitektonisk god
utforming av disse. Byggene i fire etasjer oppføres i hovedsak med garasje i kjeller.

SEU bygger på tomter utenfor byk jernen, som har gangavstander t il offentlig kommunikasjon og
servicetilbud. Målet er at kjøpere ikke trenger å være avhengig av bil, og dermed hjelpe fremtidige
boligkjøpere til å kunne ta miljøvennlige valg i hverdagen.

6.2 Planlagt arealbruk

Det er utarbeidet illustrasjonsp lan, snitt og modellbilder/pers pektiver for å vise hvordan området kan
utvikles, se vedlegg 2  Illustrasjonsplan – Heimdalenga og vedlegg 3  Snitt AA og BB . Det presiseres at
illustrasjonene kun illustrerer en av flere mulige løsninger av området, og endelige plassering, antall,
størrelse, utforming av bygg og anlegg i området vil avklares i forbindelse med detaljprosjektering.

Formål Areal BYA (prosent/hele tall) Kommentar
1: Bebyggelse og anlegg
(1000)
Boligbebyggelse
konsentrert
småhusbebyggelse (1112)

2400 m2 30% / 650m2 U t g j ø r  c a  1 2
boenheter

MUA ca 360 m2

Boligbebyggelse
blokkbebyggelse (1113)

4400 m2 45% / 1428m2 U t g j ø r  c a  4 8
boenheter

MUA ca 2800 m2

Renovasjon (1550) 30 m2

Lekeplass (1610) 620 m2

Sum areal denne kategori 7450 m2 40% / 2078 m2

2. Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
(2000)
Kjøreveg (2011) 780 m2 G j e l d e r  b å d e

Heimdalenga og
kjørevei i
planområdet.

Gangveg (2016) 1110 m2
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Annen veggrunn – teknisk
anlegg (2018)

190 m2

Parkeringsplasser (2080) 750 m2

Sum areal denne kategori 1740 m2

3. Grønnstruktur (3000)
Grønnstruktur (3001) 390 m2

Sum denne kategori 390 m2

5. Landbruks , natur og
friluftsområder (5000)
LNF (5100) 1530 m2

Sum denne kategori 1530 m2

Totalt 11100 m2

I tillegg er det følgende hensynssoner:

• Sikringssone H_140 er 7,8 kvm

Figur 6 1: Snitt AA' og BB'
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Figur 6 2: Illustrasjonsplanen viser hvordan området kan utvikl es.
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6.3 Boligbebyggelse

Plassering og arealbruk

Innenfor viste byggegrenser på p lankartet tillates oppført i fe lt BKS lavblokk og konsentrert
småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer med tilhørende anlegg. Inne nfor viste byggegrenser på plankartet
tillates oppført i felt BBB lavb lokk i inntil 4 etasjer og kons entrert småhusbebyggelse. Det tillates
etablert felles parkeringsanlegg for bil og sykkel i kjeller un der terreng.

Regulerte byggegrenser vist på plankartet tar utgangspunkt i ut arbeidet illustrasjons plan, og er angitt
med en viss romslighet. Mot tilli ggende naboeiendommer er bygge grenser 4,0meter hvis ikke annet
er vist. Innenfor byggegrense tillates opparbeidet interne kjør eveier, biloppstillingsplasser og
nødvendig terrengbearbeiding for å ivareta overgang mellom nytt og eksisterende terreng.
Byggegrense mot E6 er 50 meter fra senterlinje i ytterste kjøre felt i sørgående retning. Tilsvarende
unntak gjelder for byggegrense mot E6 som øvrig byggegrense mot naboeiendommer.

Frittstående sportsboder, garasj er, installasjoner/anlegg, over bygd sykkelparkering, avfallsanlegg,
mv. tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser, men ikke n ærmere enn 1,0 meter fra tilliggende
nabo / formålsgrense. Mot offe ntlig vei skal avstanden være min imum 2,0 meter

Grad av utnytting og høyder

Tillatt grad av utnytting for BKS er regulert til %BYA = 35% og for BBB er det regulert til %BYA = 45%
av brutto tomt, herunder avs att felt til boligformål.

Innenfor felt BKS tillates oppført rekkehus og lavblokker i inn til 2 etasjer. Maksimalt tillatt
gesimshøyde er kote +42, og det tillates flate tak med helning ned til 0 grader.

Innenfor felt BBB tillates det o ppført blokkbebyggelse i inntil 4 etasjer og rekke hus. Maksimal tillatt
gesimshøyde er kote +48,0. Oppbygg for trappe og heissjakt kan tillates en etasje over takplan.
Minste tillatte takv inkel er 5 grader.

Det er gjort en grov vurdering av %BRA utnyttelse av tomten, sa mt en områdeutnyttelse = OU.

BRA% felt BKS

Rekkehus (261m2 x 2 plan) + 28m2 bod = 550m2

Leil 2 et 315m2 x 2 plan = 630m2

(1180/2400) x 100 = 50% BRA av tomten

BRA% felt BBB

Leil 2 et 401m2 x 2 plan = 802m2

Leil 4 et 1010m2 x 4 plan = 4040m2

(4842/4400) x 100 = ca 110% BRA av tomten

Medregnet kjeller i felt BBB på 1150m2blir BRA% = ca 130 av tomten
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I beregningen av områdeutnyttelsen er hele eiendommen gnr/bnr 6 9/162 lagt til grunn for
utregningen.

%OU for gnr/bnr 69/162

(1180m2+ 4842m2+ 1150m2)/9106m2x 100 = ca 78,7%

Utforming av bebyggelse og anlegg

Forslagsstiller ser for seg å et ablere rundt 60 80 boenheter fo rdelt på rekkehus over to plan og
leiligheter i lavblokker på to og fire etasjer.

Den høyeste bebyggelsen er plasse rt mot øst, to fireetasjes lei lighetsbygg og et toetasjes bygg. Mot
vest er det illustrert et to et asjes leilighetsbygg og et rekke hus. Disse er med på å skape en gradvis
overgang fra eksisterende boligbe byggelse i vest til den høyere bebyggelsen bak. Alle leilighetene er
gjennomgående og har inngangsside mot øst, og privat uteareal, terrasse eller balkong mot vest.

Bebyggelsen har svalgang med atko mst til boligen. I bestemmelse ne er det stilt krav til at hvis
svalganger benyttes skal de utformes på en slik måte at det gir bygget en forhøyet arkitektonisk
kvalitet.

Av hensyn til støy og for at det skal være mulig å bygge bolige r på dette området, forutsetter det at
det tillates lavblokker i inntil fire etasjer. I planfasen ble det utført flere alternativstudier for å
vurdere høyder og plassering av bygg. For å oppnå tilstrekkelig med uteoppholdsareal innenfor
anbefalte grenseverdier i kombin asjon med at alle bygg får mini mum én stille side, forutsettes det å
benytte bygg på fire etasjer som støyskjerm. Dette er i tråd me d anbefalinger for avbøtende tiltak for
støy fra veitrafikk.

Utforming av ubebygde areal

Ubebygde arealer, felles uteoppholdsareal, grøntområder og rand soner mot naboeiendommer skal
gis en tiltalende parkmessig opparbeidelse.

Ubebygde arealer og uteoppholdsare al skal opparbeides på en kva litetsmessig god måte, hva gjelder
dekker, beplantning og møblering. De regulerte gangveiene skal ha et fast dekke som tilfredsstiller
universell utforming. I tillegg skal det etableres gangveier på tvers i planområdet eksempelvis til
renovasjonspunkt. Renovasjonspunk tet skal utformes med en trafi kksikker løsning.

Minste uteoppholdsareal pr bolig (MUA) er 30 m2. Arealet skal v ære godt egnet for lek og opphold,
samt være universelt utformet i d en grad mulig. Arealer bratter e enn 1:3 eller smalere enn 5m kan
ikke medregnes i dekningen av arealkravet for MUA.

Det er regulert inn en lekeplass på 550 kvm på begge sider av g angvei i planen. Lekeplassen med
gangveien imellom vil oppleves s om et samlet areal. Plasseringe n av lekeplassen vil være synlig for
beboerne i området og barna vil lett kunne holdes oppsyn med. I tillegg er det illustrert to lekeplasser
på 100 kvm nord og sør for den store lekeplassen.

I sør er gangveien regulert til en stor plass. Plassen er tenkt benyttet til en kombinert løsning der det
vil være mulig å snu med kjøretøy og som et rekreasjonsområde.
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6.4 Parkering:

Det skal etableres min. 2 opps tillingsplasser for sykkel per bo enhet. Min. 50% skal være overbygd.

Det tillates etablert felles parkeringsanlegg for bil og sykkel i kjeller under terreng. Innenfor felt for
lavblokk BBB. Parkering skal legge s i kjeller under terreng og til dels på terreng med carport.
Kommuneplanens arealdel § 1.5.6 legges til grunn for beregning av parkeringsbehovet. I
oppstartsmøtet med Rygge kommune ble det bestemt at kravet på 1 ,5plass per boenhet skal ansees
som et maksimumsantall. I planfo rslaget er det lagt opp til at det skal opparbeides 0,85 1 p plass per
boenhet inkl gjesteparkering. Leilighetsbyggene i 4 etasjer bet jenes av parkeringsplasser i kjeller.
Parkering på terreng betjener leilighetsbyggene i 2 etasjer og rekkehusene.

Min 5% av alle plassene er tilret telagt for personer med funksj onsnedsettelser og min. 20% av
plassene skal tilrettelegges med ladepunkt for el bil.

6.5 Tilknytning til infrastruktur

Planområdet får innkjøring i nord fra veien Heimdalenga. Veien har utkjøring til rv. 118 Ryggeveien.
Herfra er det kort vei til E6, sø rover til Rygge sentrum og nor dover til Moss sentrum.

6.6 Trafikkløsning

Atkomst for bil er løst fra Heim dalenga i et kryss nord på tomt a. Veien fører til carporter,
parkeringsplasser på terreng og t il parkeringskjelleren. Det vi l også være en kobling og dermed en
mulighet for å kjøre på gangveien på baksiden av etasjebyggene i fire etasjer ved spesielle behov..
Gangveien mellom byggene skal dime nsjoneres for utrykningskjøre tøy og krav til fri høyde/bredde.
Det er lagt opp til muligheter fo r å snu med bil lengst sør på gangveien i tilfeller man må inn med bil i
forbindelse med flytting el. Gangv eien som skal betjene utrykni ngskjøretøy er regulert til eget formål,
mens øvrige gangforbindelser sik rer gjennom bestemmelser.

Renovasjon er løst ved å regulere en lomme langs Heimdalenga sl ik at renovasjonsbilen ikke skal
kjøre inn i boligområdet. Dette e r vurdert som de n mest trafikk sikre løsningen.

Heimdalenga videreføres i 4 meter forbi planområdet. Det har v ært et ønske fra kommunen å legge
inn et felt langs veien (utvidet skulder) som gruses for å kunn e benytte om det blir trangt når biler
møtes. Planen legger i utgangs punktet opp til at oppstillingspl ass for renovasjonsbiler kan benyttes
som møteplass i tilfeller når store kjøretøy skal passere samti dig. Dette er den anbefalte løsningen i
håndbok N100. Det må vurderes om behovet for en utvidet skulder er det mest trafikksikre eller om
det er tilstrekkelig med en møteplass.

6.7 Universell utforming

Det legges opp til universell ut forming av gangveier og atkomst til bolig. I den videre detaljeringen og
prosjekteringen av området må det sikres løsninger mht. univers ell utforming.

Det er i tillegg vist universelt utformet gangveier på tvers av feltene, som sikrer tilkomst til
renovasjon og felles uteoppholdsarealer.
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6.8 Vegetasjon og landskap

Innenfor området avsatt til LNFR øst i planområdet kan det i sn ittene ses skråningsutslag for å sikre
god overgang mellom gangvei og eksisterende terreng. Skråningsu tslagene vil gå noe utenfor
eiendomsgrensen og påvirke eksist erende vegetasjon. Vegetasjone n innenfor LNFR området er ellers
vist bevart og vil være et viktig bidrag for å opprettholde omr ådets verdi som motorveilandskap.
Også for de nye innbyggerne på feltet vil vegetasjonsbeltet ha stor betydning for trivsel og velvære i
hverdagen.

Vegetasjon i forbindelse med bolig ene er vist for å skjerme pri vate utearealer. Vegetasjon er også
brukt for å skjerme oppholdsområ der og lekeplasser. Trær langs veien og rundt lekeplassen skal blant
annet bidra til å gi skygge f or de som oppho lder seg her.

Innenfor eiendom gnr/bnr 69/162 er terrenget vist bearbeidet. E n god overgang til de direkte
tilgrensende naboene i nordvest og i sørvest er vist.

6.9 Fjernvirkning

Bebyggelsen er tenkt plassert med de høyeste volumene ut mot E6 og støyvollen. Østfold
fylkeskommune uttrykte ønske om at det ble presentert realistis ke perspektiver for hvordan dette vil
oppleves fra veien og jordbruksl andskapet på østsiden av E6. Fo r å produsere et slikt perspektiv er
det tatt utgangspunkt i foto tatt fra gang/gårdsvei bruen over E6 rett sør for planområdet. Se
illustrasjon under.
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Figur 6 3 Illustrasjonsbilde som viser bebyggelsen mot E6

6.10 Overvannshåndtering

Alt overvann innenfor området ska l håndteres på egen grunn ved infiltrasjon eller fordrøyning, også
gjennom byggeperioden. Behandling av tak /overflatevann skal fr emgå av situasjonsplanen, og
løsning for overvannshåndtering skal godkjennes av kommunen.

6.11 Fremmede arter masseutskifting

Området har i dag en større konse ntrasjon av den fremmede arten Hagelupiner. Det stilles derfor
krav til rutiner for håndtering av fremmede arter før igangsett ing av anleggsarbeider.

Det skal bl.a. redegjøres for hv ordan disse kan bekjempes eller unngå spredning ved anleggsarbeider
og masseforflytning. Stedlige ma sser fra områder med fremmede a rter skal behandles som «infisert»
og tillates i utgangspunktet ikke fraktet ut av området av fare for spredning. Hvis denne type
overskuddsmasse ikke kan benyttes lokalt, skal massene leveres til godkjent mottak.

6.12 Avbøtende tiltak /løsninger ROS

I samsvar med plan og bygningslo vens § 4 3 er det utarbeidet e n risiko og sårbarhetsanalyse for
planen og tiltakene. Analysen er vedlagt og vurderer fem ulike faremomenter og risiko for at
hendelser inntreffer. Se vedlegg 4  19012_ROS_analyseskjema .
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Resultatet av analysen og behov for avbøtende tiltak er impleme ntert i planforslaget gjennom
bestemmelser og plankart. Støy og helseplager som følge av at m ennesker eksponeres langvarig mot
støy over anbefalte grenseverdie r, er ett av faremomentene som har fått direkte innvirkning på
utforming av planen. Ek sempelvis er det stilt krav om at bygg i fire etasjer benyttes som
støyskjerming og at lavere bygni ngsvolum og uteoppholdsarealer er skjermet.

6.13 Støy (jf. retningslinjer i T 1442/2016)

Til grunn for all planlegging ska l miljødirektoratets retningsl inje for støy gjelde. For å kartlegge mulige
nye støykilder skal det i forbindelse med reguleringsplaner uta rbeides støyberegninger. Se vedlegg 5
10212602 Heimdalenga Støy v01 , Støyfaglig vurdering utført av Sweco juni 2019. Veilederen ti l
retningslinjer angir støyverdier fra ulike støykilder.

I arbeidet med planforslaget er det testet ulike metoder for å imøtekomme kravet til støyskjerming i
henhold til retningslinjenes prioritering på avbøtende tiltak. Det forutsettes at det ikke vil være mulig
å gjennomføre tiltak for å redus ere støyen fra kilden pga veien s funksjon.

Innledningsvis ble det vurdert å etablere en støyskjerm på topp en av eksisterende voll mot E6.
Støyskjermen viser seg å kun ha begrenset effekt og selv ikke i kombinasjon med lave bygg (to
etasjes), hadde det tilfredsst illende støyskjermi ng på uteoppho ldsarealer eller fasade.

Figur 6 4: Støyberegning med 2m h øy skjerm plassert oppå voll m ot E6 og lav bebyggelse lengst sør og sørøst

Skjerming nær mottaker er heller ikke en realistisk løsning ale ne, fordi det ville kreve såpass stor
høyde på skjermingen at det ikke ville være praktisk mulig å et ablere.

Plassering av bygningsmassen og b yggehøyde er av vesentlig bety dning for å få til god nok skjerming
av fasade på bygg (sikre en stille side) og uteoppholdsareal. U tsnittene under viser hvordan
alternative løsninger for plasseringer av bygningsmassen, varie rende høyde på bygg og med eller
uten heving av terreng, gir utslag på støyforhold.
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Figur 6 5: Kombinasjon bygg i 3 etasjer og støyskjerm,
terreng ikke hevet

Figur 6 6: Bygg i 4 etasjer mo t sørøst og carportrekke og
støyskjerm i nord, terreng ikke hevet

Figur 6 7: Bygg i 2 og 4 etasjer mot E6 med helt åpen
svalgang

Figur 6 8: Bygg i 2 og 4 etasjer og tett svalgang mellom bygg
opptil 2 etasjer

SEU sine leilighetsbygg er godt e gnet til å plasseres med svalg ansside mot støykilde. Hovedsoverom
og oppholdsrom ligger mot stille side der også balkong (uteplas s) er plassert. I dialog med kommunen
har det vært ønskelig å se nærmere på muligheten for å glasse i nn svalgangene for å gi et
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tilfredsstillende støynivå på fasa der som vender mot støy. Utfo rdringene med å «lukke» svalgangene
er at det oppstår gjenklang og arealene fremstår som fellesarea ler på linje med trappeoppganger i
leilighetsbygg og tilsvarende. En slik løsning inviterer heller ikke til å åpne vinduet som er den
ønskede effekten blant annet.

6.14 Rekkefølgebestemmelser

Lekeplasser og felles uteoppholdsareal skal være etablert i hen hold til plan og situasjonsplan før det
gis brukstillatelse til første fe rdigstilte boenhet. Videre er gangveier sikret gjennomføring ved at det
er knyttet rekkefølgebestemmelser til at disse skal være etable rt før det gis brukstillatelse til mer enn
halvparten av boenhetene. Støyforhold og nødvendig avbøtende ti ltak for å tilfredsstille
grenseverdier for uteoppholdsare aler, er det stilt krav om rekk efølge i utbyggingen. Det betyr at de
høyeste volumene i bakkant av tomten skal ferdigstilles før de lavere volumene i forkant kan tas i
bruk.



34

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Statlige planbestemmelser, rikspolitiske retningslinjer, nasjon ale forventninger

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig , areal og transportplanlegging, Statlig planr etningslinje for klima og
energiplanlegging og klimatilpasning ,

Planen legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse in nenfor felt B6 i reguleringsplan for
Heimdalenga. Det er umiddelbar nærhet til barnehage og skole. V idere er det kort avstand til både
det overordnede vegnettet, men også til sentrumsfunksjoner inkl . offentlig og privat tjenestetilbud.
Dette er med på å redusere transportbehovet, og støtter opp und er at det kan være en lavere
parkeringsdekning enn det som er krav i kommuneplanen. Planfors laget legger opp til gode og svært
trafikksikre løsninger for myke t rafikanter. Atkomst til planom rådet er lagt i nord og veien følger tett
på eiendomsgrensen og server car porter og pakkeparkering før de n går ned i felles parkeringskjeller.
Veiens plassering og begrensende lengde gjør at selve boligområ de blir bilfritt. Planen sørger også for
å bygge ned mindre av det totale området avsatt til fremtidig b olig kommuneplanens arealdel og
sikrer derfor større områder til grønt. Dette vil kunne bidra t il et rikere dyre og planteliv.
Bebyggelsen vil også gi en bedre s tøysituasjon for samtlige bol iger på Heimdalenga og på den måten
bidra med å forebygge evt. helseskader som følge av støy.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, S tatlige planretningslinjer for
samordnet bolig , areal og tra nsportplanlegging og Statlig pla nretningslinjer for klima og
energiplanlegging og klimatilpasning synes godt ivaretatt

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interes ser i planleggingen

Utbygging av boliger innenfor plan området vil være i barn og un ges interesse dersom det resulterer i
gode boområder med attraktive leke og oppholdsarealer. Planfor slaget legger til rette for en relativt
høy utnyttelse, men det er sikre t i bestemmelsene at det skal a vsettes store og gode
uteoppholdsareal for boligene. D et er også regulert et felles u teoppholdsareal/lekeplass.
Illustrasjonsplanen viser hvordan dette er tenkt forbundet med interne gangløsninger som kobles til
Heimdalenga. Boligene vil som ne vnt ligge rett tett på både bar nehage og skole. Inne på
boligområdet er de myke trafikant ene prioritert ved at all park ering skal skje i parkeringskjeller,
carport eller bakkeparkering langs atkomstveien. Det vil derfor ikke bli bilkjøring internt i området.
Parkeringsdekning for bil er sa tt lavere. Slik uteoppholdsareal ene er planlagt vil de i stor grad ikke
være støyutsatt.

Reguleringsplanforslaget synes å være i samsvar med barn og un ges interesser

7.2 Regionale og kommunale planer

Fylkesplanen forutsetter at veksten skal skje i byområdet og om rådesentrene Karlshus, Halmstad,
Våk og Kirkebygda. Heimdalenga er ikke en del av disse områdene , men ligger på grensen til
byområdet Moss. Denne plasseringen nær byområdet, med kort vei til overordnet veinett og gode
kollektive muligheter synes å være positiv.

Planområdet ligger allerede inne i kommuneplanen og er regulert gjennom reguleringsplan for
Heimdalenga. Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens area ldel
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7.3 Byggehøyder, byggeskikk, landskapstilpasning og estetikk

Forutsetningen for planarbeidet var intensjonene fra gjeldene p lan om at bebyggelsen på felt B6
skulle bidra med å skjerme resten av området mot støy fra E6. V idere var det satt en
høydebegrensning for maksimal t illatt gesims med forsterkning a v bestemmelsen ved å sette
maksimalt tillatt tre etasjer. H ensikten var likefult å skjerme området for veistøy. Utførte
støyberegninger tilsier at det k un vil være mulig å gi tilfreds stillende støynivå på uteoppholdsarealer
ved å legge bygg på fire etasjer i de mest eksponerte delene av tomten. Dette grepet harmoniserer
med ønsket om å tilpasse ny beby ggelse til eksisterende ved at de høyeste byggene ligger lengst
unna etablerte eneboliger på tomtene lenger vest og skape en ne dtrapping av bygningsvolumene
mot Heimdalenga. Snitt og perspek tiv viser hvordan de høyeste v olumene vil oppleves. For å unngå
lange og monotone fasader mot E6 er det stilt krav om at svalga nger skal ha en utforming som gir
byggene en forhøyet arkitektonisk kvalitet. Det er også utvilso mt at ved å bygge fire etasjer fremfor
tre etasjer, sørger man for å redusere det fysiske avtrykket av byggene og dermed sikre større grønne
områder. Planen er vurdert å svare ut innspill fra offentlige m yndigheter og naboer, og det bør ikke
være knyttet bekymring til en økn ing i antall etasjer fra tre t il fire fra gjeldende plan.

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi

Reguleringsbestemmelsen sikrer at dersom det i forbindelse med anleggsarbeidene påtreffes
automatisk fredete kulturminner skjer en umiddelbar stans av ar beidet og at myndighetene varsles.
Dette er i tråd med Lov om kulturminner og uttalelsene fra Fylk eskommunen i Østfold. For øvrig er
ikke det ikke gjort andre vurderinger knyttet til tema fordi de t ansees å ikke være relevant.

7.5 Naturmangfoldloven:

Naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking jf § 7 kan ansees svart ut. Under
følger en beskrivelse av hvilke hensyn som er lagt til grunn fo r denne vurderingen.

Kunnskapsgrunnlaget, jf § 8
Tidligere registreringer viser at området ikke innehar bevaring sverdige naturverdier. Til tross for at
det ikke er utført supplerende reg istreringer i forbindelse med den aktuelle plansak en, er det vurdert
at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.

Føre var prinsippet, jf § 9
Det er vurdert at planen og tiltaket ikke vil ha negativ innvir kning på naturmiljøet. Det er vurdert som
positivt at registrerte fremmede arter på området håndteres på en sikker måte for å forhindre
ytterligere spredning.

Økosystemtilnærming og samlet belastning, jf §10
Den samlede belastningen er med henvisning til punktene over vu rdert å ikke være relevant for
denne plansaken da tiltaket ikke vil ha innvirkning på verken v erdifulle naturtyper eller prioriterte
arter.

Kostnadene ved miljøforringelse s kal bæres av tiltakshaver, jf §11
Kostnader i forbindelse med mark sikring av arealer for å begren se inngrep i områder avsatt til
spesialområder til grønnstruktur og håndtering av fremmede arte r skal dekkes av tiltakshaver.
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Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf § 12
Tiltakene vil ikke medføre behov for spesielle driftsmetoder ut over ordinær drift og vedlikehold av
opparbeidete arealer. Rutiner for riktig håndtering av fremmede arter skal forhindre ytterligere
spredning av forekomstene.

7.6 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Tiltaksområdet har hat t liten eller ingen betydning for rekreas jonsinteresser. Enhve r forbedring ved å
etablere lekeområder og felles ut eoppholdsarealer vil ha positi v virkning for nye innbyggere og
eksisterende brukere av området. Gangstien på nordsiden av tomt en skal utbedres, og det skal
tilrettelegges for flere gode fo rbindelser på tvers av området. Tiltaket vil bidra med støyskjerming til
området i sin helhet og vil også ha en positiv innvirkning.



37

7.7 Sol /skyggeanalyse:

7.8 Trafikkforhold

Bredden av veien i reguleringsplan for Heimdalenga er 7 meter, men veien er bygget smalere. Dagens
veibredde på fire meter er valgt å videreføres forbi planområde t. Lommen for renovasjonsbilen vil
også kunne fungere som møteplass hvis

Renovasjonsbilen stopper i lomm e langs Heimdalenga for å slippe å kjøre inn i planområdet.
Løsningen er regulert for å skap e den mest trafikksikre løsning en for dette planområdet.
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7.9 Barns interesser: RPR for barn og planlegging

En utbygging av planområdet vil være i barn og unges interesse dersom resultatet er gode
boområder med attraktive leke og oppholdsarealer. I planen er det vektlagt å regulere
sammenhengende og varierte grøntområder, både som grønnstruktur og felles lekeplass. I
bestemmelsene er det også satt krav om at det avsettes uteoppho ldsareal for boligene.

Detaljreguleringen anses å være i samsvar med barn og unges in teresser.

7.10 Støy

Fremtidig støysituasjon vil være en forbedring sammenlignet med dagens gitt at byggene plasseres
og utformes i henhold til anbefalinger fra støykonsulent/akusti ker. Planforslagets helhetlige
håndtering av støyforholdene synes å gi en så optimal løsning s om mulig for nye innbyggere på feltet,
men også eksisterende boligområde på Heimdalenga. Det har vært en forutsetning for utbyggingen
på feltet at støysituasjonen for hele området skal ivaretas.
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8 I nnkomne innspill
8.1 Merknader

Merknader til varsel om oppstart av plan er oppsummert og komme ntert av forslagsstiller i vedlegg
6,  19012_Heimdalenga_reguleringspl an_oppsummering_uttalelser . De 6 innkomne
merknadene/forhåndsuttalelsene omhandler ulike forhold og probl emstillinger ved planområdet og
tiltenkt utvikling. Kort oppsumme rt er trafikkforholdene et vik tig tema nevnt som en utfordring sett
fra naboers ståsted, mens overor dnede myndigheter spesielt peke r på dette med støy og behov for
avbøtende tiltak. Alle innkomne merknader er vedlagt i sin helh et i vedlegg 7
19012_Høringsuttalelser varsel om oppstart_samlet .

9 Vedlegg
Nr Navn Tema
1 Referat fra oppstartsmøte 14.03.2019 Offentlig

kommunikasjon
2 L 19012 901 R01 Illustrasjonsplan
3 L 19012 911 R01 Snitt
4 19012_ROS_analyseskjema Risiko og

sårbarhetsanalyse
5 10212602 Heimdalenga Støy v01 Støyfaglig vurdering

utført av Sweco juni
2019

6 19012_Heimdalenga_reguleringspl an_oppsummering_uttalelser For slagsstillers svar til
merknader

7 19012_Høringsuttalelser varsel om oppstart_samlet Innkomne me rknader til
planoppstart
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Deres ref.
Vår ref. 19 / 381 - 2
Saksbeh. Daniel Eggereide
Arkiv L13
14.03.2019

REFERAT FRA OPPSTARTMØTE I PRIVAT REGULERINGSPLAN

Planens navn: Detaljreguleringsplan for Heimdalenga felt B6

PlanI D: 0136 19 M295

Eiendomsforhold/gårds - og
bruksnummer:

69/162

Forslagstiller/oppdragsgiver: Boklok As

Adresse:

Konsulent/kontaktperson: Grindaker AS

Møtedato: 14.03.2019

Møtested: Rygge kommune

Deltakere fra forslagstiller: Anne - Grethe Fossum (BoKlok), Ida Grjotheim og Tea Marie
Mangset (Grindaker)

Deltakere fra kommunen: Daniel Eggereide (arealplanlegger), Anna - Karin Eriksson
(teknisk sjef)

Formål med planen: Legge til rette for lavblokk boligbebyggelse

Størrelse på planområdet, da: Ca. 10 daa

Lokalisering/adresse: Heimdalenga

Eksisterende arealbruk: Ubebygget

Plansituasjon/Gjeldende planer i området.

Arealbruksformål i gjeldende kommuneplan: Fremtidig boligbebyggelse

Gjeldende reguleringsplan i området: Områdereguleringsplan for Heimdalenga Alt. 2 (M126)
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Kan administrasjonen anbefale oppstart?
Kommunen kan anbefale oppstart av planarbeidet. Vi mener imidlertid at forslagsstiller må
forholde seg til områdereguleringsplanens bestemmelser. Det aktuelle området er støyutsatt og
en endring av høyden fra 12 meter mønehøyde til 14 meter gesimshøyde vil kunne medføre
bebyggelse som ikke passer inn i de bebygde omgivelsene.

Konsekvensutredning, jfr PBL Kap. VII - a
Planinitiativet beskriver en detaljreguleringsplan i strid med gjeldende områdereguleringsplan,
me n kommunen tolker ikke dette som et nytt boligområde, jfr. forskrift om
konsekvensutredninger vedlegg 1 nr. 25.

Planen er følgelig ikke omfattet av KU - forskriften, men konsekvensene av endringene i forhold
til områdereguleringsplanen må likevel vurderes i planbeskrivelsen.

Medvirkning:
Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan - og bygningsloven kapittel 5.

Viktige tema i planarbeidet:
- Krav til lekeplasser, se områdereguleringsplanen. Må ha bestemmelse om kvalitetskrav

og rekkefølgekrav.
- Områdereguleri ngsplanen har ikke krav til uteoppholdsareal. Kommunen mener derfor at

kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal må legges til grunn. Det vil si 30
m2 pr. boenhet.

- Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) skal gjennomføres. Planens virkninger for
biologisk mangfold og naturressurser skal beskrives i planbeskrivelsen (jfr.
naturmangfoldloven). Om nødvendig må en kartlegging gjennomføres.

- Regulere avkjøring mot kommunal veg.
- Støy. Det må utarbeides en støyfaglig vurdering.

Rød hensynssone for støy H220: I rød støyhensynssone tillates ikke
oppført ny bebyggelse til støyfølsom bruk. Gjenoppbygging, ombygging og
utvidelse av bebyggelse til støyfølsom bruk kan tillates, men ikke slik at
antall bruksenheter økes.

- Renovasjon (MOVAR)
- Ligger i Moss fjern varmeområde. Må vurdere tilknytning i samråd med Statkraft Varme.
- Overvann skal håndteres på egen grunn.
- Maksimumsbegrensning til biloppstillingsplasser. Kommuneplanen sier at det normalt

kreves 1,5 plasser pr. boenhet. Denne bestemmelsen er veiledende for planarbeid. I
denne planen kan det likevel åpnes for færre plasser.

- Minimumsbegrensning til sykkeloppstillingsplasser.

Informasjon/Veiledning/Dokumentasjon:
Kommunen ber om at planen utarbeides på digital form. Planen skal kodes i henhold til
gjeldende SOSI - standard for koding av plandata.

Dato: 14.03.2019

Referent: Daniel Eggereide







RI SI K O O G SÅR B AR H E TSAN AL YSE
H EI M D ALE N G A

Reguleringsplan: Detaljregulering Heimdalenga felt B6

Kommune: Rygge, Østfold

Forslagsstiller: BoKlok/Skanska Eiendomsutvikling

Dato: 05.07.2019 Revidert 12.11.2019

Skrevet av: Ida Grjotheim

Kvalitetskontroll: Sidemanns kontroll, Tor Magnus Hestad

Sammendrag
Detaljregulering for Heimdalenga felt B6 legger til rette for b oligutbygging på et område
avsatt til fremtidig boligformål i kommuneplanens arealdel og r egulert gjennom områdeplan
for Heimdalenga til konsentrert småhusbebyggelse og lavblokker. Områdeplanen stiller krav
til detaljregulering før utbygging kan tillates.

Felt B6 omfatter hele eiendomme n gnr/bnr 69/162 og ligger inne i et eksisterende og
ferdigrealisert boligområde. Fe ltet er det eneste gjenstående u tbyggingsområde innenfor
områdeplanen og grenser til et g røntbelte mellom E6 og boligomr ådet Heimdalenga.

I forbindelse med plansaken skal det gjøres en b etraktning av p otensielle faremomenter for
anleggs- og driftsfasen, og ris iko knyttet til uønskede hendels er skal være vurdert. Dersom
analysen viser at konsekvenser av uønskede hendelser er over ak septabelt nivå, skal
avbøtende tiltak vurderes og påle gges utbygger. Utvalg av farem omentene skal sees i
sammenheng med det aktuelle til taket og stedet hvor tiltaket sk al etableres.

Bakgrunn
Plan og bygningsloven § 4 3 stiller krav til at planmyndighete n ved utarbeidelse av planer
for utbygging skal påse at risiko og sårbarhetsanalyse gjennom føres for planområdet.
Analysen skal vise alle risiko o g sårbarhetsforhold som har be tydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og e ventuelle endringer i slike for hold som følge av planlagt
utbygging.



Iht. veileder uttrykker risiko d en fare som uønskede hendelser representerer fo r liv og helse,
stabilitet og materielle verdier. Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller
andre som er påført helsemessige belastninger, stabilitet  vurderes ut fra konsekvenser for
befolkningen som blir berørt av h endelsen gjennom svikt i kriti ske samfunnsfunksjoner, og
som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varm e, kommunikasjon,
fremkommelighet etc., og  materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av
den uønskede hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til ska de på eiendom.

Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og ko nsekvensene av uønskede
hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fu ngere og oppnå sine mål når
det utsettes for påkjenninger.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Heimdalenga felt B6 og
tilhørende illustrert materiale. For nærmere detaljer om planom rådet og planlagt arealbruk
vises det til saksfremlegg/planbeskrivelse.

Metode
Analysen er gjennomført med bakgrunn i veileder fra dsb med utgangspunkt i en liste over
mulige uønskede hendelser. Aktuelle uønskede hendelser er vurde rt på et teoretisk
grunnlag, med bakgrunn i saksdoku menter, lokalkunnskap og annen tilgjengelig informasjon.
Ikke alle punkter i listen er like aktuelle. Det kan være forho ld som ikke finnes i nærheten av
planområdet eller i planen, elle r forhold som på annen måte ikk e vil føre til uønskede
hendelser.

ROS analysen er en vurdering av:
• mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden,
• sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe,
• sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og k onsekvensene,
• hvilke konsekvenser hendelsen vil få,
• usikkerheten ved vurderingene.

Figuren nedenfor viser de fem trinnene i arbeidet med en ROS an alyse. Det er trinn tre som
er selve vurderingen av risiko og sårbarhet, hvor man vurderer sannsynligheten og
konsekvensen for de identifiserte uønskede hendelsene, samt gjø r rede for eventuell
usikkerhet rundt hendelsen.



Vurdering av sannsynlighet for uø nskede hendelser er delt i:
Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 %
Middels 1 gang i løpet av 10–100 år 1–10 %
Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 %

For flom stormflo og skred beny ttes strengere sannsynlighetskat egorier, se veileder.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i k onsekvenstyper og
konsekvenskategorier som i tabellen under:

Konsekvens
kategorier

Konsekvens
typer

Store Middels Små Ikke relevant Forklaring

Liv og helse

Stabilitet

Materielle
verdier

Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påfø rt
helsemessige belastninger
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt a v hendelsen
gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra t il manglende tilgang
på mat, drikke, husly, varme, ko mmunikasjon, fremkommelighet et c.

Beskrive planområdet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Vurdere risiko og sårbarhet
• Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere tiltak for å redusere risiko og
sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker
planforslaget



 Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede
hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom .

Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet
Planområdet består av grasdekt mark og løvskog som danner en sk jerm/buffer mot E6.
Tomten skråner slakt mot støyvo llen langs E6. Området ligger un der marin grense og det
antas at grunnen består av marine leiravsetninger. Mektighet og tykkelse på avsetningen
skal vurderes gjennom grunnundersøk elser som foretas parallelt med ferdigstillelse av
planforslaget.

Tiltaksområdet har atkomst via H eimdalenga, en fire meter bred boligvei etablert med
ensidig fortau på motsatt side av planområdet. Se utsnitt av om rådet under.

Figur 0-1 Utsnitt over området med eiendommen markert med blå farge Kilde: kommunekart.com



Uønskede hendelser
Liste over mulige uønskede hendelser.
Flom og oversvømmelse
Skred og grunnbrudd
Ødeleggelse av naturverdier
Støy og påfølgende helseplager
Trafikkulykke

Hendelsestyper Kategori Eksempler på uønskede hendelser
Naturforhold Flom Flom i sjø og vassdrag i kombinasjon med

urban flom/overvann
Skred Skred (kvikkleire, stei n, jord, fjell, snø) inkl.

sekundærvirkninger (flodbølger)
Naturverdier Permanent skade/ødeleggelse av hule eiker

Andre forhold Transport/trafikk Større ulykker (veg, bane, luft og sjø)
Trafikkuhell (anleggstrafikk og skolebarn)

Støy Helseplager som følge av langvarig
eksponering av veistøy over anbefalte
grenseverdier

Vurdering av risiko

NR. 1 Flom i sjø og vassdrag
Flom og økning av normalvannstand i Vansjø som følge av store n edbørsmengder. Slår
tilbake på overvannsnettet og før er til oversvømmelser innenfor planområdet.
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

FORKLARING

Bebyggelsen omfattes ikke av
§ 7 2 og området er ikke
flomutsatt

Ikke relevant Ved store
nedbørsmengder kan det
potensielt bli
oversvømmelser nær
tiltaksområdet.

ÅRSAKER
Ekstremnedbør og oppstuing av overvann
EKSISTERENDE BARRIERER
E6 og støyvoller på begge sider. Åpne grøfter for overvann og e tablerte flomveier.
SÅRBARHETSVURDERING
Liten. Vann kan i perioder stå på overflaten tett inntil tiltak sområdet og medføre
innlekking til parkeringskjeller.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

X
Eksisterende barrierer og nivå forskjeller mellom Vansjø og tilt aksområdet tilsier at det er
lav sannsynlighet for at hendelse inntreffer.
KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSKATEGORIER



KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier X
Det er kun snakk om små materiel le skader dersom parkeringskjel ler blir delvis oversvømt.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Liten Tiltak utført ifm E6 må ansees som

tilstrekkelige.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPF ØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Ingen Ikke behov for videre oppfølging.

NR. 2 Skred og grunnbrudd
Grunnen antas å bestå av marine leiravsetninger og det er gjort funn av kvikkleire i
nærheten av planområdet. I forbi ndelse med anleggsarbeidet og m assehåndteringen
internt på tomten kan mindre skre d utløses og i verste fall gru nnbrudd forekomme
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

FORKLARING

Ikke kjente risikoer Skal under søkes Planområdet ligger under
marin grense og det
utløses derfor automatisk
krav om
grunnundersøkelser

ÅRSAKER
Leirskred som følge av om rørelser i grunn.
EKSISTERENDE BARRIERER
E6 og støyvoller vestsiden av v eien. Teknisk forskrift stiller krav om avbøtende tiltak
dersom dokumentasjon av grunnforho ldene tilsier at dette er nød vendig, jmf
forskriftens § 7 1 til 7 4..
SÅRBARHETSVURDERING
Liten. Undersøkelser vil avdekke behov for avbøtende tiltak og prosjekteringen skal
ivareta hensyn til grunn og etabl ering av bebyggelse innenfor p lanområdet.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

X
Sannsynligheten er vurdert som la v fordi regelverket og eksiste rende barrierer sikrer god
ivaretakelse av dette faremomentet.
KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE

RELEVANT
FORKLARING

Liv og helse X
Stabilitet X
Materielle verdier X



Ikke relevant fordi regelverket begrenser enhver aktivitet som potensielt kan før til
konsekvenser for liv og helse og/eller stabilitet.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Ingen Dokumentasjon på grunnforholdene

avdekker behov for nødvendig
avbøtende tiltak.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPF ØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Grunnundersøkelser utføres i juli 2019,
rapport vil foreligge medio august og vil gi
føringer for nødvendig tiltak.

Ivaretakelse av føringer fra rapport om
grunnundersøkelser.

NR. 3 Naturverdier
I forbindelse med anleggsgjennomf øring påføres det permanente o g ødeleggende skader
på to hule eiker sør for planområdet.
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

FORKLARING

Hule eikene befinner seg
utenfor planområdet, men
skal allikevel tilkjennegis ifm
plansaken da
anleggsarbeidene kan
potensielt medføre skade på
den utvalgte naturtypen.

Ikke relevant. Ingen

ÅRSAKER
Ansvarlig utførende er ikke gjort kjent med forholdene og utfør er arbeid på en slik måte
at naturtypen kommer til skade. E ksempelvis anleggsmaskiner fra ktes forbi området og
medfører skade på stammer/greiner el.
EKSISTERENDE BARRIERER
Krav til plan for anleggsgjennomf øring, marksikring av anlegg og riggområde etc.
SÅRBARHETSVURDERING
Liten.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

X
Sannsynligheten er vurdert som lav fordi naturtypen ligger med god avstand fra
planområdet og fordi det er svært lite sannsynlig at maskiner f raktes inn i dette området
som følge av at barnehagen ligger tett på.
KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE

RELEVANT
FORKLARING

Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier X
Det er kun snakk om mindre materielle skader.
USIKKERHET BEGRUNNELSE



Liten. Menneskelig feil kan skje, men
plassering og rasjonell
anleggsgjennomføring tilsier at det ikke
skal forekomme arbeid i nærheten til
naturtypen.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPF ØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Informasjon til ansvarlig utførende om
forholdene.

Ingen.

NR. 4 Trafikkuhell
Trafikkuhell mellom anleggsmaskin er og gående, herunder spesiel t barn.
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

FORKLARING

Ikke relevant Ikke relevant Ingen
ÅRSAKER
Uoppmerksomhet hos sjåfør.
EKSISTERENDE BARRIERER
Regelverk
SÅRBARHETSVURDERING
Middels. Trafikkuhell i anleggsfasen utgjør et faremoment som k rever organisatorisk
oppfølging.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

X
Sannsynligheten er vurdert som mi ddels. Ivaretakelse av regelve rket og god prosjekt og
byggeledelse. Aktører som utvis er profesjonalitet i arbeidet.
KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE

RELEVANT
FORKLARING

Liv og helse X
Stabilitet
Materielle verdier
Et trafikkuhell kan potensielt medfører kritisk til katastrofal e konsekvenser. Middels
konsekvens for liv og helse.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Middels Krever kontinuerlig oppfølging fra alle

ledd i prosjektet fra oppstart til
ferdigstillelse.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPF ØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
God informasjon og rutiner for varsling,
kjøreruter/ tider etc.

Evt krav til egen trafikksikkerhetsplan ifm
byggesaken.

NR. 5 Støy



Støy fra E6 kan gi helseplager d ersom innbyggere bruker og etab lerer oppholdssoner i
støyutsatte områder, eller utførelse av bygninger med støyfølso mt bruksformål gjøres feil.
Teknisk svikt i konstruksjoner e ller feilutførelse som følge av menneskelig svikt.
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

FORKLARING

Ikke relevant Ikke relevant. Støyberegningen gir
konkrete anbefalinger til
bruk av bebyggelsen som
skjerming mot støy.

ÅRSAKER
Mennesker bruker arealene som er støyutsatte over tid og påføre s helseplager.
Mennesker påføres helseskadelig støy utvidende fordi utførelsen av konstruksjonen ikke
følger opp krav til avbøtende effekt.
EKSISTERENDE BARRIERER
Regelverket. Plassering av beby ggelse og valg av bebyggelse.
SÅRBARHETSVURDERING
Liten.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

X
Feil bruk av områder kan foreko mme sannsynligheten er derfor sa tt til middels.
KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE

RELEVANT
FORKLARING

Liv og helse X
Stabilitet
Materielle verdier
Helseplager som følge av støyeksponering kan være diffuse og sa mmensatte. Det vurderes
allikevel å ha lav konsekvens.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Liten. Plassering av bygg fremmer riktig bruk

av uteoppholdsarealer og sikrer derfor
at mennesker i så liten grad som mulig
skal eksponeres for støy som kan
medføre helseplager.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPF ØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Supplerende støyberegninger ifm byggesaken. Ingen.

Oppfølging i planen
Faremomentene og risikoen for at uønskede hendelser inntreffer er fulgt opp i planforslaget
med avbøtende tiltak. Regelverke t sikrer i stor grad at potensi elle hendelser unngås
gjennom krav til dokumentasjon og løsninger. Momenter som kreve r organisatoriske
handlinger, eksempelvis trafikk uhell, må gis spesielt fokus i b yggesak og gjennomføring.



Analysen viser at ved riktig plassering av bygg og god tilrette legging av uteoppholdsarealer
vil hensyn til støy og potensie lle helseplager forbundet med st øy, unngås.
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I forbindelse med planer om bygging av boliger på Heimdalenga i Rygge kommune, har Sweco
gjennomført ber egninger av støy fra vegtrafikk. Resultatet av beregningene er sammenlignet med
aktuelle krav til støyforhold.

Resultat av støyberegningene viser følgende:

• Alle bygg får stille side med støynivå under anbefalt grenseverdi for vegtrafikk.

• Innendørs stø ynivå vil kunne overholde gjeldende krav. Lydisolasjon for fasadeelementer
(yttervegg, dører og vinduer) må dimensjoneres når planløsning er fastlagt.

• Det må sikres at alle leiligheter er gjennomgående, og at alle har ca 50% av oppholdsrom og et
antall sov erom mot stille side. Kommunen kan stille andre krav.

• Utearealer på terreng og alle vestvendte balkonger får støy under anbefalt grenseverdi for
vegtrafikk.

Støy fra Rygge lufthavn er vurdert på grunnlag av Avinors støykart. Eiendommen ligger utenfor
støysonene, og flystøy trenger derfor ikke hensyntas .
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1 Bakgrunn
I forbindelse med planer om bygging av boliger på Heimdalenga i Rygge kommune , har Sweco
gjennomført beregninger av støy fra vegtrafikk . Resultatet av beregningene er sammenlignet med
aktuelle krav til støyforhold . Støy fra Rygge lufthavn er også vurdert.

2 Situasjon
Eiendommen ligger ca 50m fra E6 som er den vesentlige støykilden i området . Oversiktskart er vist
i Figur 1 .

Figur 1 : Vurdert e iendom i midten av kartutsnittet . Kart: Rygge k ommune

|
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3 Regelverk og grenseverdier for støy

3.1 Støyindikatorer
For å estimere støysjenanse angis beregnet eller målt støy med bestemte indikatorer. Det er en
forskningsbasert kjent sammenheng mellom et gitt støynivå og grad av gjennomsnittlig opplevd
støyplage. For eksempel vil den gjennomsnittlige opplevde støyplagen , når vegtrafikkstøy er Lde n

55 dB , være ca . 20 % (der 0% er ingen plage og 100% er sterk støyplage ) .

Lden A - veid ekvivalent lydnivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB /
5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom
med støyf ølsomt bruksformål. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten
refleksjoner fra «egen fasade». Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten
refleksjon fra «egen fasade».

L5AF A - veid lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå.

Lp,A, 24t Døgnekvivalentnivå som uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Benyttes
for innendørs lydnivå.

LpA maks Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms. Benyttes for
innendørs lydnivå.

3.2 Grenseverdier for utendørs lydforhold

3.2.1 Kommune planens juridiske arealdel

Rygge kommunes kommuneplan 2011 - 202 2 med reviderte bestemmelser angir kommunens
generelle krav til støy i plansa ker . Bestemmelsenes avsnitt 4.1.3 angir følgende retningslinjer ved
bygging i støysonene:

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442) eller
retningslinjer som senere måtte erstatte denne skal legges til grunn v ed planlegging og
bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager) og støyende virksomheter. Om nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres.

Følgende bestemmelser er knyttet til støysonene:

Gul hensy nssone for støy H210: For byggeområder som ligger i gul støysone, skal det i plan -
og byggesaker utarbeides en støyfaglig utredning og støyreduserende tiltak skal være
gjennomført før området kan utnyttes til støyfølsom bruk. Utredningen må dokumentere at
krav vedrørende innendørs støynivå iht. teknisk forskrift oppnås.

Rød hensynssone for støy H220: I rød støyhensynssone tillates ikke oppført ny bebyggelse til
støyfølsom bruk. Gjenoppbygging, ombygging og utvidelse av bebyggelse til støyfølsom bruk
kan t illates, men ikke slik at antall bruksenheter økes.

3.2.2 Støyretningslinje T - 1442

Anbefalte g rense verdier for vegtrafikkstøy i den nasjonale støyretningslinjen T - 1442 er vist i
Tabell 1 .
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Tabell 1 : Utdrag fra T - 1442 Tabell 3: Utendørs grenser for støy fra T - bane og vegtrafi k k ved planlegging av
ny virksomhet eller bebyggelse. Alle tall er « frittfelt » A - veid lydnivå i dB re 20 µPa.

Støykilde Støynivå på ute areal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsomt bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt (kl. 23 - 07*)

Vegtrafikk Lden 55 dB L5AF 70 dB *

F lystøy Lden 5 2 dB L5A S 80 dB *

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr . natt

Retningslinjen åpner for høyere lydnivå på fasader enn angitt over, forutsatt at det gjennomføres
avbøtende tiltak (for eksempel stille side og stille, privat uteareal). Det er kommunene som stiller
konkrete krav til avbøtende tiltak. Rygge kommune har ikk e spesifisert krav i planbestemmelsene.

Støyretningslinjen T - 1442 gir følgende eksempler på krav kommunen kan stille i slike tilfeller:

• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.

• Minimum 50 % av antall rom til stø yfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille
side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.

• Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.

• Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom t bruksformål kun ha r vinduer mot støyutsatt
side , må ha balansert mekanisk ventilasjon.

• Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.

3.3 Grenseverdier for innendørs lydforhold
Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor
bygninger er gitt i 13 - 6 (lyd og vibrasjoner) i «Forskrift om krav til byggverk og produkter til
byggverk» (TEK 17 ).

I vei lederen til TEK er det angitt at bygnings myndighetenes krav til tilfredsstillende lyd forhold kan
dokumenteres ved at det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lyd forhold som
er i samsvar med NS 8175, lydklasse C.

K rav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist i Tabell 2 . Der det er flere støykilder
gjelder kravet for det samlede støynivået (summen) av kildenes støynivå.

Tabell 2 : Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175: ”Lydforhold i bygninger”. Høyeste grenseverdi for
innendørs A - veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. Alle tall er A -
veid lydnivå i dB re 20 µPa.

Type område Målestørrelse Klasse C

I oppholds - og soverom fra utendørs kilder Lp,A,T [dBA] 30

I soverom fra utendørs kilder LpA,maks* [dBA] 45

*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt.

3.4 Flystøy
Støy kart f or flytrafikk til og fra Rygge lufthavn er vurdert på grunnlag av Avinors støykart , se Figur 2 .
Den aktuelle eiendommen ligger utenfor støy sonene. Støynivå et fra flytrafikk er på eiendommen
ca Lden 45 - 50 dB og er dermed så mye lavere enn støy fra vegtrafikk at det ikke bidrar til det totale
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lydnivået innendørs. Utendørs og på fasader vil støynivået være under grenseverdi. Alle videre
vurderinger og beregninger i denne rapport gjelder støy fra vegtrafikk.

Figur 2 Støysoner f or Rygge lufthavn. Ytterkant gul sone har støynivå Lden 52 dB. Kilde : Avinor.

4 Beregning sgrunnlag

4.1 Metode
Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. De viktigste beregnings -
parametre er gitt i Tabell 3 . Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for
vegtrafikk med beregningsprogrammet CadnaA (versjon 201 9 ).

Tabell 3 : Viktigste beregningsparametere

Egenskap Verdi

Refleksjoner 2 . ordens ( ingen refleksjon fra eget bygg)

Mark dempning 1 (porøs mark)

Refleksjonstap bygninger 1 dB

Søkeavstand 8 00 m

Beregningspunktenes
høyde over terreng 1,5 m

Oppløsning støysonekart 1 x 1 m

4.2 Trafikkdata
I henhold til støyretningslinjen T - 1442 bør støyberegning gjennomføres for en fremtidig situasjon
10 - 20 år etter ferdig utbygging.

|
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Døgn fordelingen av trafikken er basert på fordelingen for gruppe 1 i M - 128 ( Veileder til retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/201 6 ) ) . Trafik ktall for vegtrafikk er vist i Tabell 4 .

Tabell 4 : Trafikktal l for vegtrafikk . Data for 2018 innhentet fra NVDB.

Veg ÅDT
2018

ÅDT
202 9

beregning

Tungtrafikk -
andel

Fartsgrense

E6 Nord for
Årvoldkrysset 41 252 46 799 15% 10 0 km/t

E6 Sør for
Årvoldkrysset 38 620 43 704 15% 100 km/t

Rampe øst for E6 4 446 5 044 15% 80 km/t

Rampe vest for E6 4 253 4 825 15% 80 km/t

5 Beregningsresultater

5.1 Utendørs støyforhold
Beregnet lydnivå på bakkeplan og fasader er vist i Figur 3 og Figur 4 .
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Figur 3 Beregnet støy fra jernbane på terreng (1,5m), fasader og takarealer. Indikator Lden
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Figur 4 Beregnet støy fra vegtrafikk på terreng (1,5m) og fasader. Øverst: Sett mot nord. I midten: Sett mot sør.
Nederst: Sett mot øst. Indikator Lden
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Støy fra jernbane og vegtrafikk er under anbefalte grenseverdier på samtlige oppholdsarealer. For
takterrassen mot vest på hus A forutsetter dette tett rekkverk mot no rd og vest.

5.2 Svalganger
Det er planlagt svalgang mot E6. De to nederste nivåene skal ha tett vegg mot E6 der svalgangen
forbinder de to blokkene. Legges veggen på østsiden mot E6 bør det være en overlapping mellom
vegg og bygg på ca 2m på hver side.

Der s valgangen ligger mot fasade anbefaler vi at den er helt eller delvis åpen mot E6 . En full
i nnglassing vil gi reduksjon av vegtrafikkstøy i selve svalgangen, men også et mer klangrikt miljø ,
og kan dermed øke risiko for støyplage fra aktivitet i svalgangen (trinnlyd, stemmer). Lyd -
absorberende himling anbefales på samtlige svalgangsetasjer . Innglassing har ingen effekt på
innendørs støynivå, da dette løses ved å gi fasaden de nødvendig lydisolasjonsegenskaper .

5.3 Innendørs støyforhold
Planløsning for leilighet ene er p.t. ikke fastlagt .

Det er beregnet døgnekvivalent lydnivå (gjennomsnittlig lydnivå) fra vegtrafikk opp til Lp,A,24t 72 dB
på fasad er mot E6 . Maksimalnivå LpA maks er beregnet til 71 dB på fasade n nærmest E6. Dette betyr
at antall hendelser over grenseverdi innendørs vil være færre enn 10 når krav til gjennomsnittsn iv å
er oppfylt.

Krav til fasadedemping må dimensjoneres når planløsning er bestemt. Dette gjelder alle fasader
med støynivå over ca Lden 60 dB. Det er teknisk uproblematisk å tilfredsst ille krav til støy fra
vegtrafikk innendørs.

For god bokvalitet må det sikres at alle leiligheter er gjennomgående, og at alle har ca 50% av
oppholdsrom og viktigst; et antall soverom mot stille side. Kommunen kan stille andre krav.

6 Oppsummering
Resultat av støyberegningene viser følgende:

• Alle bygg får stille side med støy nivå under anbefalt grenseverdi for vegtrafikk.

• Innendørs støynivå vil kunne overholde gjeldende krav. L ydisolasjon for fasadeelementer
(yttervegg, dører og vinduer) må dimensjoneres n år planløsning er fastlagt .

• Det må sikres at alle leiligheter er gjennomgående, og at alle har ca 50% av oppholdsrom og
et antall soverom mot stille side. Kommunen kan stille andre krav.

• Ute arealer på terreng og alle vestvendte balkonger får støy under anbefalt grenseverdi for
ve gtrafikk .

Støy fra Rygge lufthavn er vurdert på grunnlag av Avinors støykart. Eiendommen ligger utenfor
støysonene , og f lystø y trenger ikke hensyntas .
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Sammendrag

Det er kommet inn totalt 6 uttalelser til varsel om oppstart av plan. Innspillene tar opp ulike
forhold og problemstillinger ved planområdet og tiltenkt utvikling . Kort oppsummert er
trafikkforholdene e t viktig tema nevnt som en utfordring sett fra naboers ståsted, mens
overordnede myndigheter spesielt peker på dette med støy og behov for avbøtende tiltak.
Innspillene er kort kommentert i det etterfølgende. For øvrig vises det til planbeskrivelsen.
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Uttal elser fra naboer

Uttalelse fra Toril Buttingsrud , datert 13.05.2019 :
Toril Buttingsrud påpeker at det er oppgitt feil gård - og bruksnummer i varslingsbrevet. I
stedet for gnr/bnr 69/102 skal det være 69/162. Deretter stiller hun spørsmål ved
eierforholden e innenfor plangrensen ettersom varslingsbrevet oppgir at planområdet er på
totalt 16,9daa, mens det på kommunekart.com angis at felt B6 (gnr/bnr 69/3) kun utgjør
9106m2. Hun lurer på om det er utbygger som eier de resterende arealene utenfor felt B6
også.

Forslagsstillers kommentar: Vi beklager at det ble oppgitt feil gårds - og bruksnummer i
varslingsbrevet, og håper dette ikke har forårsaket unødvendige misforståelser. Når det gjelder
eierforholdene og varslingsområdet, eier utbygger kun eiendommen gnr/b nr 69/3 som utgjør
hele felt B6. I forbindelse med en reguleringssak vil det som hovedregel allikevel være
nødvendig å regulere et større område for å ivareta atkomst (særskilt frisikt og evt utvidelser i
kryss).

Uttalelse fra Heimdalenga B5 velforening , datert 30.05.2019 :
Velforeningen fremmer en felles høringsuttalelse på vegne av alle sine medlemmer.
Merknadene er i korte trekk knyttet til følgende forhold:

- Dagens innbyggere har 1 til 2 biler per husstand og de er ikke overbevist om at
fremtidige innby ggere på felt B6 vil være annerledes og mener parkeringsdekningen
må stå i stil med forventet bruk

- Betydelig økning i trafikkmengden på en boligvei som allerede er bygget for smal og
ikke mulig å breddeutvide i sin helhet uten betydelige ulemper for flere grunneiere

- Anleggstrafikk
- Forsterking av problemet med villparkering
- Manglende belysning inne på felt B5
- Ber forslagsstiller utrede alternativ atkomst via rundkjøringen ved Bohus/Obs bygg
- Utfordringer for fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil øke
- Beky mret for at bebyggelsen vil ruve i terrenget sammenlignet med øvrig bebyggelse

som er bygd i henhold til fastsatte høyder i plan
- Grunnforholdene på utredes grundig og krever en garanti på at det ikke oppstår

setninger eller nivåendringer i nabolaget
- Positi v til at bebyggelsen kan gi en viss skjermende effekt mot støy

Forslagsstillers kommentar: Føringer fra nasjonale, regionale og kommunale myndigheter
sier at all vekst i persontransporten skal skje til fots, sykkel og med offentlige
kommunikasjon. Viktige virkemiddel for å oppnå dette er å bygge i områder som allerede har
en infrastruktur og et offentlig tjenestetilbud som tilrettelegger for gående og syklende,
begrense bilparkering (både på reisen start og slutt) og prioritere de gående og syklende i
plan leggingen ( f.eks ved dimensjonering av veier ). For Heimdalenga felt B6 legges det opp til
en lavere parkeringsdekning nettopp for at husstander kan ha maks 1 bil. Videre legges
parkeringen slik at bilen blir nedprioritert og sykkelen får en mer sentral rol le i hverdagen. I
henhold til Vegdirektoratets håndbok N100 er Heimdalenga og øvrige veinett bygd i tråd med
anbefalinger og normer. Smalere veier innbyr til lavere hastighet. Det motsatte innbyr til økt
fart. Det er viktig å kombinere dette med god tilret telegging for de gående og syklende. For
B6 er det foreslått å lage en oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy langs veien. Denne skal
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i det daglige fungere som møteplass. Kommunen ser også på muligheten for å etablere en
utvidet veiskulder som er gruset til samme formål. Forslagsstiller mener det vil være uheldig
fordi det vil i praksis bety en breddeutvidelse av veien som vil fremme økt fart. Flere av
bekymringene som er fremmet i uttalelsene fra velforeningen kan best løses gjennom
organisatoriske tilt ak hos beboerne selv. Det forutsetter dialog og enighet.

Til spørsmål om utredelse av alternativ atkomst vises det til forslagsstillers svar til uttalelse
fra beboerne i heimdalenga 40, 42 og 44 under.

Bebyggelsens høyde og plassering er basert på en nøy e avveiing av hensyn til skjerming mot
støy og visuell tilpasning til omgivelsene. I hvilken grad dette vil oppleves som ruvende eller
ikke er til dels subjektivt, men forslagsstiller er av den oppfatning av at bebyggelsen totalt sett
vil harmonere godt me d det eksisterende bomiljøet samtidig som det gir tilfredsstillende
skjerming mot støy. Viser for øvrig til vedlagte perspektiver og snitt.

Det skal utføres grunnundersøkelser i juli 2019. Svaret på disse undersøkelsene vil foreligge
innen endelig vedta k av plan og nødvendig avbøtende tiltak vil implementeres i planen. Tiltak
som endrer på stabiliteten i området vil ikke tillates.

Uttalelse fra beboerne i Heimdalenga 40, 42 og 44 , datert 31.05.2019 :
Naboene i Heimdalenga 40, 42 og 44 gjør oppmerksom på spesielt følgende forhold:

- Det må etableres tilstrekkelig med parkingsplasser innenfor felt B6 til å betjene alle de
nye boligene (både huseiere og besøkende).

- Barn som oppsøker det populære lekeområdet i barnehagen må krysse veien
(Heimdalenga) og det e r ikke etablert trygge krysningspunkter (fotgjengerfelt el). En
utbygging på felt B6 med opptil 60 boenheter vil øke trafikkbelastningen og føre til en
enda mer trafikkfarlig situasjon. Heimdalenga er bygd for smal.

- Foreslår å legge bilatkomsten til felt B6 via rundkjøringen ved OBS -
bygget/Bohus/Årvold og parallelt med E6 eller via Liljefaret, Årvoldveien og videre
langs skogsveien langs E6.

- Mønehøyde og utforming bør følge bestemmelsene til resten av Heidalenga for at den
nye bebyggelsen ikke skal virke r uvende i terrenget og dessuten estetisk passe til de
allerede bebygde omgivelsene.

- Det er avdekket mye blåleire i grunnen og det forutsettes derfor at det må utføres
omfattende grunnundersøkelser for hele felt B6.

- Støyvolden kan med fordel gjøres høyere.

Til slutt beskriver de eksisterende kvaliteter med området som trær og vegetasjon og at det
ville være ønskelig for naboene at området i stedet ble etablert som park til lek og rekreasjon
fordi det er minimalt med slike tilbud i Rygge.

Forslagsstillers ko mmentar: Planen må forholde seg til overordnede planer og retningslinjer
som sier at all vekst i persontransport skal foretas med gange, sykkel og/eller kollektive
reisemiddel. For å nå denne målsetningen er det vesentlig at all utbygging skjer på en slik at
disse transportalternativene prioriteres. For nye boligområder vil dette blant annet si at man
begrenser parkeringsmulighetene. I oppstartsmøte med Rygge kommune og i dialogen i
etterkant ble det avgjort at man skal legge til grunn bestemmelsene i kommu neplanens
arealdel, men at dette skal betraktes som maksimaltall. Det vil si maksimum 1,5 plass per
boenhet. Vi må forvente at trafikkbelastningen i Heimdalenga vil øke når det etableres +/ - 60
nye boenheter på felt B6. Samtidig er ikke veien belastet med g jennomgangstrafikk som betyr
at alle de farlige situasjonene skapes av beboere i området. Holdningsskapende arbeid har stor
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effekt for å unngå dette, og bør være svært håndterbart ettersom de kjørende er innenfor
«rekkevidde». Heimdalenga er regulert med u like bredder alt fra 8,5m til 10m. Forbi
planområdet er veien regulert 7m bred pluss fortau. Opparbeidet kjøreareal er på et sted
mellom 4 - 4,5m bredt. I henhold til Vegdirektoratets håndbok N100 skal veier av denne type
funksjon og karakter dimensjoneres m ed en tverrprofil på 3,5 - 4,5m inkl skulder. Denne
bredden inviterer til lav fart. Det er ikke utført trafikktellinger i området, men det må antas at
årsdøgntrafikken blir i underkant av 300 når nye boliger er bygget i Heimdalenga. Det vises
for øvrig til p lanbeskrivelsen og vurdering av trafikkforhold.

Alternativ atkomst til området er ikke forsvarlig hverken ut ifra miljømessige,
trafikksikkerhetsmessige eller økonomiske forhold. Atkomst via Liljefaret eller rundkjøringen
på fv 118 vil virke imot målsetn ingen om å prioritere gange, sykkel og kollektivt fordi det
korter ned kjøreavstanden og gjør potensielt bilen til det letteste transportvalget. Statens
vegvesen peker på dette i sin høringsuttalelse som en mulig «snarveg» som ikke er ønskelig.

Gjeldende reguleringsplan tillater en maksimal mønehøyde for felt B3 og B6 på inntil 12m,
litt ulikt de andre feltene der 8 eller 9m er maksimalt tillatt byggehøyde. Bakgrunnen for dette
er at bebyggelsene i feltene B3 og B6 var tenkt å fungere som støyskjerm mot fv . 118 og E6
for hele området. Bebyggelsen er omtalt som rekkehus, kjedet småhus og lavblokk. I henhold
til Kommunal - og moderniseringsdepartementets veileder «Grad av utnytting» er lavblokk
definert som bygning med fire eller flere boenheter og inntil fire etasjer. Teknisk forskrift
stiller krav om heis for bygg med mer enn 2 etasjer. Det innebærer at et bygg på 3 etasjer
krever heis. BoKlok sin målsetning er å bygge rimeligere boliger til alle. For å klare det
forsøker man blant annet å unngå fordyrende el ementer som heis i den grad mulig. Dersom
felt B6 kun skal bebygges med 2 etasjes bygninger innebærer det en langt dårligere utnyttelse
av tomten og man oppnår heller ikke den støyskjermende effekten en lavblokk kan gi området
i sin helhet. Østfold fylkesk ommunen peker spesielt på dette med en høyere utnyttelse som
positivt ved planen fordi området ligger i gangavstand til offentlig kommunikasjon og
innenfor sykkelavstand til Moss sentrum. De høyeste volumene skal av hensyn til
eksisterende boliger i Heimda lenga plasseres nærmest E6. Både for at byggene ikke skal vi rke
ruvende og fordi det har best effekt mot skjerming av støy. Nærmest eksisterende bebyggelse
er det tenkt rekkehus og leiligheter i 2 etasjer som tilpasser seg byggehøydene i resten av
boligomr ådet. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen og redegjørelse av planlagte tiltak.

Grunnundersøkelser er utført og grunnforholdene må ivaretas for å kunne tillate bygging på
tomten.

Utvidelse av støyvolden eller supplerende støyskjerm oppå volden har vi st å ha
liten/ubetydelig effekt på skjerming av støy mot Heimdalenga. I henhold til retningslinjer for
behandling av støy er det anbefalt å bruke bygninger som skjerming i veldig støyutsatte
områder.

Forslagsstiller har forståelse for at naboer ønsker seg større leke - og rekreasjonsområder, og
vi tror at lekeplassen som skal etableres på felt B6, som vil være et betydelig supplement til
området, vil ha en stor effekt. Eksisterende vegetasjon som ikke berøres av tiltaket skal
bevares og dette er sikret gjen nom reguleringsbestemmelsene.
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U ttalelser fra offentlige myndigheter

Utta lelse fra Østfold fylkeskommune, datert 28.05.2019 :
Fylkeskommunen viser innledningsvis til fylkesplanen som vil være gjeldende for denne
planen og ber om at det i planforslaget redeg jøres for forholdet til overordnede planer og
hvordan disse er ivaretatt. Avvik skal redegjøres for og kompenserende tiltak vurderes
implementert.

Press på arealene har økt siden gjeldende reguleringsplan ble utarbeidet, samtidig som
jordvernet står ster kere. Fylkeskommunen mener derfor det bør vurderes en høyere utnytting
når området nå reguleres på nytt.

Estetikk, visuelle kvaliteter og landskapstilpasning skal vektlegges og sikres gjennom
bestemmelsene. Gode illustrasjoner som viser eksponeringen mot Vansjø og E6 bør foreligge
ved offentlig ettersyn slik at alle berørte lett kan vurdere om dette hensynet er ivaretatt.
Hensyn til landskap, vegetasjon, eksponering og støyskjerming vil være viktige tema for
planen på Heimdalenga.

Fylkeskommunen ønsker e n redegjørelse og vurdering av byggehøydene med henvisning til
bestemmelser i gjeldende reguleringsplan.

Det må foretas støyberegninger og vurderinger som vedlegges offentlig ettersyn og støy fra
Rygge flyplass skal medtas i disse vurderingene.

Planarbe idet må vise hvordan barn og unge ivaretas. Fylkeskommunen peker spesielt på dette
med gode leke - og uteoppholdsarealer for alle aldersgrupper hvor trafikksikkerhet og barns
trygghet generelt er ivaretatt. Ber om at dette forholdet vurderes for boligområde t på
Heimdalenga i sin helhet.

Det må redegjøres for naturmangfoldet innenfor planområdet, og krav i overordnet plan sier at
det skal sikres en sammenhengende tilgang spesielt mot Vansjø. Det vises også til allerede
kartlagte hule eiker ved barnehagen. V egetasjonen mot E6 anbefales bevart som en visuell
buffer.

Fylkeskommunen ber om at bestemmelsen sikrer at dersom man i anleggsarbeidet treffer på
automatisk fredete kulturminner stanser arbeidet umiddelbart og varsler Fylkeskonservator
med henvisning ti l lov om kulturminner.

De anbefaler at man viderefører rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeidelse av lekeareal
og gangveiforbindelser.

Overvann bør håndteres på egen grunn.

Geotekniske forhold skal redegjøres for og områdets egnethet for utbygging må være avklart
ved offentlig ettersyn av plan, dette innebærer også vurdering av aktsomhet mht radon.

Fylkesmannen viser til andre viktige tema for det videre planarbeidet som risiko - og
sårbarhet, luftkvalitet, kollektivtrafikk, universell utforming, l adestruktur for el - bil,
sykkelparkering, parkeringskrav, planfremstilling og høyspenningsanlegg.
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Avslutningsvis nevner de at referatet fra oppstartsmøtet mangler og viser til forskrift om
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan - og b ygningsloven.

Forslagsstillers kommentar: For hold som tas til etterretning og ivaretas i planforslaget
omtales ikke her, men vi viser til planbeskrivelsen med tilhørende vedlegg og plankart med
bestemmelser.

Referatet fra oppstartsmøte ble lagt ut på ne ttsidene til Rygge kommune i forbindelse med
varsel om oppstart av plan. Selv om fylkeskommunen ikke har hatt det til gjennomsyn anser
vi forholdet som avklart og mener nødvendig avklaringer som drøftes i oppstartsmøtet ble
tilstrekkelig ivaretatt.

Uttale lse fra Norges vassdrags - og energidirektorat, datert 07.05.2019 :
NVE har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart av plan, men gjør oppmerksom på
at direktoratet vil ha planforslaget til offentlig ettersyn dersom det berører NVEs
saksområder. De g enerelle kommentarene gjelder flom - , erosjon - , skred - og rassikring, tiltak i
vassdrag og grunnvann og krav om å ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon
etter energi - og vassdragslovgivningen. NVE prioriterer generelt planer der det bes om faglig
bistand til konkrete problemstillinger og at dette eventuelt tydeliggjøres i oversendelsesbrevet.

Forslagsstillers kommentar: Forhold som tas til etterretning og ivaretas i planforslaget
omtales ikke her, men vi viser til planbeskrivelsen med tilh ørende vedlegg og plankart med
bestemmelser. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i M oss. I dialog
med Statkraft varme er det besluttet at det ikke skal fremføres ledninger til området på
nåværende tidspunkt.

Uttalelse fra Hafslund ne tt , datert 13.05.2019 :
Hafslund nett har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart av plan, men påpeker at de
eier og forvalter anlegg innenfor og/eller i nær tilknytning til som må tas hensyn til i den
videre planleggingen. De ber om at det gjøres en vurdering av behov for ny nettstasjon og at
det avsettes tilstrekkelig med arealer for slik tilrettelegging. De oppgir at 35m2 i så fall vil bli
nødvendig for drift og vedlikehold i tillegg til fremkommelighet.

Forslagsstillers kommentar: Merknaden er tatt til etterretning og forhold ivaretatt i plankart
og planbestemmelser.
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering - Heimdalenga i Rygge

kommune

Vi viser til brev (udatert) mottatt her 7. mai 201 9 angående ovennevnte planarbeider.

Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til bebyggelse og anlegg med

underformål bolig. Planområdet er regulert til boligformål i reguleringsplan for Heimd alenga

av 2. september 1 999. Planb estemmelsene stiller krav om at det utarbeides bebyggelses -

plan for felt B6. Eldre planer med dette kravet skal tolkes som at det kreves utarbeidelse av

detaljregulering. I kommuneplanens arealdel for 201 1 - 2022 er planområ det avsatt til

fremtidig boligformål.

Statens vegvesens ansvar

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger og fylkeskommunen på

fylkesveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å planlegge, utvikle, drifte og

vedlikeholde vegene på en best mulig måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Samtidig er

vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektor -

ansvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det offentlige vegnettet og ivareta

hensyn s om trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, luft, støy og universell utforming i

områder hvor andre enn staten har myndighet.

I dette brevet uttaler vi oss som vegadministrasjon for staten på E6 , som vegadministrasjon

for fylkeskommunen på fylkesveg 1 1 8 og som fagorgan med sektoransvar.

Innspill som vegadministrasjon for fylkeskommunen

I følge varselbrevet skal atkomst til området løses fra Heimdalenga. Samtidig er plan -

avgrensningen tegnet slik at det kan se ut som at det planlegges å ko b le nytt boligområde til

regulert , men ikke opparbeidet, kommunal veg (reguleringsplan for Årvold Gård nærings -

område av 24. november 201 1 ) som strekker seg fra rundkjøring på fylkesveg 1 1 8 ved
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Årvoll til nordligste del av planområdet . Vi gjør oppmerksom på at en å pen gjennomkjøring i

Heimdalenga vil kunne bli en potensiell «snarveg» gjennom boligområde mellom E6 og

sørover på fylkesveg 1 1 8 .

Innspill som vegadministrasjon for staten

Eksisterende reguleringsplan for E6

Planavgrensningen omfatter deler av Statens veg vesens grunn langs E6. Denne delen av

planområdet er regulert gjennom reguleringsplan «E6 4 - felt Råde grense til Moss grense » av

27. november 2001 . Vi ønsker ikke at det reguleres endringer i den delen av planområdet

som omfattes av eksisterende regulering splan for E6.

Byggegrenser

I utgangspunktet bør alle reguleringsplaner angi byggegrense mot offentlig veg. Vi mener

grensen bør settes til minst 50 meter fra midtlinjen av nærmeste kjørebanefelt på E6 .

Grensen skal vises på kartet, men det er gjennom reguleringsbestemmelsen grensen får

rettsvirkning. Byggegrensen må altså inngå i bestemmelsene til planen, og ikke bare på

plankartet. Byggegrenser skal ivareta hensynet til trafikksikkerheten, vedlikeholdet og

driften a v vegen, arealbehov ved utbedring av vegen, og miljøet langs vegen. Vi minner

spesielt om at plasser for fast parkering og interne veger rammes av byggegrense -

bestemmelsene.

Innspill som fagorgan med sektoransvar

Arealutnyttelse

Ut fra statlige planretnin gslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging skal

det i by - og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges særlig vekt på høy

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder,

lysforhold o g miljøkvalitet tillegges vekt. Utbyggingsmønster og transportsystem bør

fremme et kompakt tettsted, redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og

miljøvennlige transportformer.

Støy og luft

Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand . Støy forstyrrer blant annet nattesøvn og

hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige

fysiologiske forandringer som er typiske for psykisk stress. Helseplager grunnet støy er det

miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.

Planområdet er svært støyutsatt fra E6 og ligger i sin helhet i gul og rød støysone . Slik vi

forstår varslingsbrevet skal de høyeste bygningene med fire etasjer plasseres nærmest E6.

Trafikkstøy må utredes tidlig i planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. Det

kan blant annet bli utfordrende å sikre tilfredsstillende støyforhold utenfor fasader på så

høye bygninger som fire etasjer nærmest E6. Nødvendige avbøtende tiltak innarbeides i plan

og bestemmelser, jf. Klima - og milj ødepartementets retningslinje for behandling av støy i

arealplanlegging T - 1 442/201 6 og veileder M - 1 28/201 4. Kommuneplanens arealdel har

flere bestemmelser om støy, se §§ 1 .4, 1 .5.2, 1 .5.4, 3.1 og 4.1 .3.
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Som et minimum bør det tas inn en bestemmelse som s ier at «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i

Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1 442/201 6 gjøres gjeldende for planen».

Alternativt kan tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsene. Da vil grense -

verdiene være entydig definert selv om retningslinjen senere revideres.

Vi forutsetter også at Klima - og miljødepartementets retningslinjer for behandling av

luftkvalitet (T - 1 520) i arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet.

Kryss og avkjørsler

Vi anbefaler at kryss og avkjørsler utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens

håndbok N1 00 Veg - og gateutforming, kapittel D.1 (ny versjon av N1 00 er gjeldende fra 5.

september 201 8), samt håndbok V1 21 Geometrisk utforming av veg og gatekryss.

Siktkrav i kryss og avkjørsler define res som sikttrekanter. Disse tegnes inn (og målsettes) i

kryss og avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert

vegareal, reguleres som hensynssone. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer

(som for eksempel vegetas jon eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens

kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, stolper eller liknende med en diameter mindre enn

0,1 5 m kan stå innen sikttrekanten. Disse kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse.

Det bør også tegnes inn frisiktsoner i kryss mellom anlegg for gående og syklende. For mer

informasjon om siktkrav i forbindelse med gang - og sykkelanlegg viser vi til V1 22

Sykkelhåndboka.

Trafikksikkerhet

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle

trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige

situasjoner. Vi anbefaler at alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens

vegvesens håndbøker. Løsninger bør planlegges slik at store kjøretøy ikke trenger å rygge,

og areal tiltenkt lekeplasser bør ikke plasseres i tilknytning til manøvreringsarealer for

renovasjonskjøretøy eller parkeringsarealer som baserer seg på ryggende kjøretøy.

Tilrettelegging for gående og syklende

Med henvisning til nasjonale og lokalpolitiske mål om at flere skal velge kollektiv, sykkel og

gange som transportmiddel, mener vi at det må tilrettelegges for fotgjengere og syklister.

Dette gjøres blant annet i form av gode adkomstløsninger og interne, gjen nomgående

snarveger. Det er også nødvendig at det tilrettelegges for mest mulig direkte adkomster for

gående og syklende for hele planområdet.

Kollektivbetjening

Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan kollektivtransport betjener området. Det må

redegjø res for gangavstander fra området til nærmeste kollektivholdeplasser og hvordan det

skal tilrettelegges med gangsystemer ut av planområdet og til holdeplassene.
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Parkeringsdekning for bil

Valg av parkeringsløsninger bør beskrives i planarbeidet. Dersom bi lparkering blir samlet på

et sted i planområdet, vil trafikksikkerhet i større grad ivaretas internt og det vil kunne

stimulere til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport. I følge varslingsbrevet legges

det opp til etablering av parkeringskjeller, noe vi anser som positivt. Dette vil også kunne

bidra til å sikre en bedre arealutnyttelse. Det bør tas inn en planbestemmelse som stiller et

maksimumskrav til antall biloppstillingsplasser. Det bør også tilrettelegges for lading av

elbil.

Sykkelparkerin g

Planområdet ligger i sykkelavstand til Moss sentrum og andre mer lokale funksjoner som

skole og matbutikk. Det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser i

planen. Kravet bør formuleres på en slik måte at det er etterprøvbart. Bestemmels ene bør

også stille krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. Plassene bør etableres under tak med

låsemuligheter i nærhet til inngangspartiene. Ettersom stadig flere velger elsykkel som

transportmiddel bør bestemmelsene sikre ladepunkt for elsykler i tilk nytning til

sykkelparkering.

Universell utforming

Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan - og bygningsloven. I § 1 - 1 heter

det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til

det enkelte byggeti ltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal

fremmes gjennom plan - og bygningslovens system og bestemmelser. Universell utforming

er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse, jf.

regjeringens handlingsplan for universell utforming 201 5 - 201 9 . Planarbeidet må derfor

redegjøre for og vise hvordan universell utforming ivaretas, for eksempel skal

transportsystemet være universelt utformet.

Seksjon for plan og trafikk

Med hilsen

Jan Antonsen

sjefingeniør Sigrun Gjølberg

avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS

Rygge kommune, Larkollveien 9, 1 570 DILLING

Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1 702 SARPSBORG

https://www.regjeringen.no/contentassets/48ed7783842b410881a7da36ab530c72/no/pdfs/regjeringens-handlingsplan-uu.pdf
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
for felt B6 Heimdalenga GBnr 69/3, 69/102 - Rygge kommune, Østfold

Vi vise r til varsel om oppstart mottatt 07.05.2019.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framf øring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
int eressene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon , skred og overvann

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Hens ynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi .

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag - og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allme nne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har ko nsesjon etter energi - og vassdragslovgivnin gen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder e og verktøy:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser inn en NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.

www.miljokommune.no g ir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ette rsyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro @nve.no .

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problems tillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen . Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbre vet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Eva Irene Maanum
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Grindaker AS v/Ida Grjotheim
Rygge kommune
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Til
firmapost@grindaker.no

Grindaker AS
Postboks 1 340 Vika
01 13 Oslo

Og
kopi til
postmottak@rygge.kommune.no
Rygge kommune
Larkollveien 9
1 570 Dilling

Vedr. Kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om endring i
revidert utbyggingsavtale for Heimdalenga, vedr. felt B6.

Etter det åpne informasjonsmøtet ved tomten til felt B6 Heimdalenga den 1 4. mai d.å. har
beboere, som grenser til det planlagte utbyggingsområdet og Heimdalenga barnehage,
følgende synspunkter om saken:

Det er planlagt ca 60 boenheter på ca 91 00 m2, som vil medføre høy tetthet både bo - og
bilmessig.
Vi ser i det nærlig gende boområdet på Heimdalenga at det ikke er uvanlig med 2 biler i
familier med 2 yrkesaktive voksne, og i tillegg sykler og enkelte andre motorkjøretøy.
Det finnes ingen gjesteparkering tilknyttet felt B5, slik at eventuelle beboere på felt B6 ikke
kan b asere seg på parkering utenfor B6 - feltet.

Det er allerede i dag belastning på Heimdalenga - veien, som er dimensjonert for trang /
smal,
dvs er problemer når 2 møtende biler skal passere hverandre.

Veien går i bue rundt felt B5, og i nærheten av dette omr ådet benyttes den av minst 35
boenheter.
Det finnes ingen fotgjengerfelt på Heimdalenga - veien, og mange barn og voksne krysser
veien på flere uoversiktlige steder fra morgen til kveld, som f.eks barnehagebarn og skole -
elever.
Mange barn i området må f eks krysse den trafikkerte fotgjengerovergang - løse veien når
skal leke i de populære uteområdene / lekeapparatene i barnehagen på ettermiddag /kveld.

Det virker ikke trafikkmessig trygt å lede ytterligere mer bilkjø ring fra/til et planlagt 60 -
boenheters B6 - område via Heimdalenga - veien, for det vil kunne medføre at bilkjøring vil
kunne bli økt 3,5 - 4 ganger på den allerede for trangt - dimensjonerte Heimdalenga - veien.

Innkjøring til felt B6 foreslås lagt enten via den n ye rundkjøring ved OBS -
bygg/Bohus/ Å rvold,
og/eller via Liljefaret, Å rvoldveien og skogsveien fra Å rvoldveien og sydover (parallelt m/E6).
Denne skogsveien har potensiale til utvidelse til 2 kjørefelt og fortau.
Skogsveien går sammenhengende fra Å rvoldveie n, sydover og mellom Heimdalenga
barnehage og E6 og svinger opp på utsiden av Heimdalenga syd og ut på Ryggeveien,
mellom eiendommene Ryggeveien 1 64 og Ryggeveien 162.



Mønehøyde og utforming for øvrig bør følge bestemmelser som på resten av Heimdalenga,
for ikke å oppfattes som ruvende i terrenget, og dessuten for estetisk å passe til de allerede
bebygde omgivelser. Dette har hittil vært viktig for Rygge kommune, og tidligere utbyggere
har derfor fulgt disse retningslinjer.

På de eiendommene som grenser mot felt B6 og nord for barnehagen, måtte det dreneres
flere ganger pga dannelse av store vann - /isdammer i utearealet.
Gravemaskinfører avdekket mye blåleire i grunnen.
Det forutsettes derfor omfattende undersøkelser av grunnforhold i hele felt B6.

F elt B6 er idag delvis dekket av høye vakre trær, som renser lufta, og et gressområde,
som ikke vedlikeholdes eller klippes.
Istedet for bo - felt av B6 - området, så foreslås alternativt området anlagt til parkanlegg,
med tilkjørsel som foreslått, f.eks vi a Liljefaret, Å rvoldveien og utbygging av nevnte
skogsvei.

Mange av eksisterende trær kan beholdes, men plen og tur - /sykkelstier planeres
og f.eks tilføre ulike busker, stauder, springvann, bord, krakker og
diverse trenings - og lekeapparater, både for bar n og voksne,
og eventuelt med tilgang til lett servering og toalett i nærheten.
I Rygge er det minimalt med (offentlige) parker til rekreasjon og lek.
I Moss er f.eks.
Nesparken,
Melløsparken,
Kirketorget med lekepark,
Kanalparken,

Alby parkanlegg.

Den eksisterende volden som ligger langs E6 kan med fordel gjøres høyere,
for ytterligere å skjerme mot støy fra biltrafikk på E6.

Mvh
Beboerne i Heimdalenga 40, 42 og 44













1

Ida Grjotheim

Fra: Vida Nygaard på vegne av Firmapost
Sendt: tirsdag 1 4. mai 201 9 08:06
Til: Ida Grjotheim
Emne: VS: Felt B6 Heimdalenga

Vida Nygaard
Kontorleder | Partner

Direkte tlf 90 62 21 82

Grindaker AS Landskapsarkitekter
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Pb 1340 Vika, 0113 Oslo
Tlf 23 11 34 40 www.grindaker.no

Opprinnelig melding
Fra: Toril Buttingsrud [mailto:tori bu@online.no]
Sendt: mandag 13. mai 2019 15:07
Til: Firmapost <firmapost@grindaker.no>
Kopi: postmottak@rygge.kommune.no; tori bu@online.no
Emne: Felt B6 Heimdalenga

Viser til brev mottatt 8.5.19, f ra Grindaker AS Landskapsarkite kter, vedr. «varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid og oppstart av forhandling om endring i r evidert utb.avt. for Heimdalenga.» Det kunngjøres i
dette brevet for felt B6 i Heimd alenga i Rygge, at det skal iga ngsettes arbeid med regulering av Gnr/bnr 69/102,
samt deler av 69/3

69/102 er vel feil og skal være gnr/bnr 69/162, slik som beskre vet i brevets kartutsnitt?

Som nevnt står beskrevet i bre vet : «deler av gnr/bnr 69/3» O g videre står «Totalt area l innenfor planområdet er
ca 16,9 daa.»

Ihht kommunekart (kommunekart.c om) for hhv gnr/bnr 69/162 er ar ealet 9106m2 Og areal for gnr/bnr 69/3 angis
med totalt 32641m2, sistnevnte ut gjør offentlige veier og felle sareal på store de ler av Heimdalenga.

I brevet fra Grindaker AS opplyses at
«totalt areal innenfor pla nområdet er ca 16,9 daa.»

Tilhører således ca 7800m2 av gnr/ bnr 69/3 til utbygger og til det angitte planområdet for felt B6?
Er beliggenheten til dette arealet nedenfor/bortenfor gnr/bnr 6 9/162, dvs nord østover og nedover skråningen i
retning E6?

Vennligst send nærmere opplysninger om planarbeidet for felt B6 , m/oversikt over planlagte tiltak.
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Mvh
T.Buttingsrud
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UTTALELSE TI L VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR HEIMDALENGA,
FELT B6
Hafslund Nett AS («HN» ) v i ser t i l varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Heimdalenga, felt
B6, gnr./bnr. 69/102 og deler av 69/3, i Rygge kommune. H ø r i n g s f r i s te n e r 31. mai 2019 o g u tt a lel sen
e r de rm e d i nn e n f r i s te n .

HN har etter energiloven områdekonsesjon i Rygge kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og
drifter strømnettet i kommunen (høyspen t og lavspent fordelingsnett).

1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)

HN har elektriske anlegg i planområdet . P lanforslaget må t a h ø y d e f o r og hensyn til d e a n leg g s o m d e t
e r n ød v e n di g f o r nettselskapet å drifte og etablere . Det er også viktig at det ikke i verksettes tiltak som
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.

An legg med spenning til og med 22 kV i nn g år i di s t r i b u sj o n s n ett e t f o r ele k t r i sk e n e rg i og e r b y gg e t i
m ed h o l d av o mr å de k o n ses jo n.

1.1 Eksisterende høyspenningskabler
HN har høyspennin gskabel innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til . N o rma l t k an
de t iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så n æ rt i nn ti l k ab elg r ø ft e n s o m 1 m ete r , målt horisontalt
f ra kabelgrøftens ytterkant. Det er i m i d le r t i d vikt ig at f r e m ti d i g t il k o m s t ti l k ab elg r ø ft e n i kk e h i n d r e s, og
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endr ing av overdekningen over kabelen .

For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning . Forespørsel
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146

1.2 Beho v for ny nettstasjon
For å sikre strøm til n y beb y ggel se, kan det bli behov for å sette av arealer til ny nettstasjon innenfor
planavgrensningen. Behovet for ny nettstasjon avhenger av ef fektbehovet til planområdet, og
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal s t å m i n st 5 m ete r f ra
b y g n i n g m e d b r e nn b are o v e r f l a te r, og a v s t a n de n g j elde r og så t i l t e r r ass e r o g lig n e n d e brennbare
utsti kk s o m e r di r e k t e kny tte t ti l bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert m i n i m u m tre m ete r f ra v ei k a n t o g u t e nf o r v eie n s f r i s i k t s o n e r.
Fortau, gang - og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.

HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avs tandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i
regulerings bestemmelsene.



Dersom reguleringsplanen ikke setter av a real til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor reg ulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.

Ne tt s t a s j o n e r k an og så et ab le r e s i e g n e r o m i b y gg . Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles s æ rs k ilt e k rav ti l
direkte adkomst, u t f o rm i n g av r o mm et o g v e n til a s j o n m . v .

1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekk e kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer e v e n t u ell e k o s t n ad e r ti l e r v e rv av ny e
steds v ar ig e (evig v are n de ) bruksrettigh ete r .

D et er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med nettselskapet sine
anlegg , dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende
h ø y sp e nn i n g sa n leg g må f l y tte s e l le r leg g e s o m, må de t se t t e s av arealer ti l n y e t rase er og/eller
nettstasjon(er). Nye t rase er må gi s r ettig h e t e r m e d m i n st li k e go d e v il k år s o m de t nettselskapet h ar ti l d e
e k s i s te r e n d e t ra s e e n e /nettstasjonen.

2 Andre forhold

2.1 Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart - for - prosjekter ing .

2.2 Innt e g n i ng på p l a n kart
Nettselskapet g j ø r op p m e r k s o m p å at sp e nn i n g s n i v ået f o r led n i n g sa n legge n e i k k e må p å f ø r e s i
pl a n e n , h e r u n de r pl a nk ar tet . Kra f tled n i n ge r s k al p å k art h a e n e nh etli g u t f o rm in g , u a vh e n gi g av
sp e nn i n g s n i v å o g e v e n t u ell e fy s i s k e f o r s k j elle r. P a ra ll e ll e l ed n i n ge r s o m g år i samme trasé, s k al
teg n e s s o m é n led n i n g . H ø y sp e nn i n g s k ab le r un de r b a kk e n teg n e s i kk e in n p å k a r tet . Selskapet v i ser i
de nn e sammen h e n g ti l Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(bereds kapsforskriften) § 6 - 2 , o g N V E s V eiled n i n g ti l forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen , p k t . 6 . 2 . 9 .

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, und erformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 151 0 , jf r.
vedlegg I til kart - og planforskriften.

2.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt pl anlegge nye elektriske anlegg.

Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behand les av en annen
avdeling i Hafslund Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Martin Vågåsar
Avdeling r ettigheter

mailto:firmapost@hafslundnett.no


Heimdalenga B 5 Velforening
v/referent Dag Rein, Heimdalenga 31

1529 MOSS, Norge Telefon:/mobil +47 900 32 591: E - post: heimdalb5.velforening@gmail.com

Heimdalenga, 30.05.2019

Grindaker AS,
Postboks 1340 Vika,  (via e - post firmapo s t@grindaker.no)
0113 Oslo

Vedr. Kunngjøring av oppsta rt av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om endring
i revidert utbyggingsavtale for Heimdalenga.

Etter det åpne informa sjonsmøtet på tomten den 14. mai d.å. har Heimdalenga B5 Velforening
avholdt medlemsmøte der et representativt antall beboere møtte, inkludert de som har mottatt
nabovarsel i posten fra Grindaker AS. Det ble bestemt at en fel l es tilbakemeldingen til Grinda ker og
kommunen skulle skje gjennom Velet.

Jeg har samlet de personlige innspill som har kommet, uten spesiell prioritering, så enkelte
oppfatninger blir gjentatt flere steder:

• Antall boenheter
D et informeres om 60 boenheter, noe som er forholdsvis mang e på et begrenset arealområde
i dette tilfellet. En tetthet av boliger som informert om vil igjen skape en høy biltetthet -
dette på et allerede lite og trangt boligområdet. I følge BoKlok AS ønsker de å bygge i
områder hvor man bruke offentlig transport. Selv om offentlig transport er 5 min unna
(nærmeste knutepunkt er Bredsand langs Ryggeveien, så ser vi at de fleste boenheter på
Heimdalenga har både 1 og 2 biler pr husstand. I tillegg er det mye kjøring av barn eks til
og fra skole da det er en utsatt sk olevei. (B lan t annet vei til undergang uten overgangsfelt
ved gamle Bohus )

• Parkeringsplass pr . boenhet er for få
Dette f ører til friparkering i området tilknyttet B6/B5. Dette ser vi eksempel på ved “IKEA -
boligene” som grenser til Ryggeveien, en allerede t rang vei fører til en trangere tilværelse
med friparkering langs vei. Denne utfordringen vil forsterkes spesielt på vinteren da veien
er innsnevret pga snømasser, og hvor biler ikke blir flyttet på slik at måking kan utføres.

• Trafikken på Heimdalenga.
Buen rundt B5 trafikkeres nå av beboerne i Marikåpeveien (øst for bommen) og beboerne på
B5. I alt ca. 34 boenheter. Nå planlegges 60 nye boenheter. Det vil tredoble antall
bilbevegelser i en vei som er for smal nå ( utbyggers spareiver ved prosjekteringen av B 5 ble
velsignet av kommunen) og mulighetene til utvidelse finnes ikke uten betydelige ulemper
for flere , ikke minst grunnerverv .

• Trafikken under anleggsperioden vil også påføre området store ulemper.
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• Bredde på kommunal vei ( ref. punkt over). Det er mange barn i området (og i følge utbygger
er målgruppen deres småbarnsfamilier, noe som vil gi enda flere barn som leker i gata), og
en trang gate vil skape farlige trafikksituasjoner, noe vi ser er tilstede i dag i langs
Heimdalenga

• De private veiene på B5 br ukes daglig av en fast ”gjeng” med skolebarn /ungdommer
morgen og ettermiddag, mange gående, de fleste på sykkel, til/fra både Øreåsen og Rygge
Videregående . Ikke alle tar hensyn til egen og andres sikkerhet når de passerer i en fart som
de knapt kontrollerer. På vin teren er dette området mørkt, fordi utbygger av B5 - veien ikke
anså gatebelysning nødvendig, i full forståelse med kommunen.

• Hva er det rasjon el le bak utvidelse av kommunal vei kun i området knyttet til B6?
Grindakers representant trakk frem at de var villige ti l å bruke egen tomtegrunn for å øke
veibredden innen B6 . Den økende trafikken må uansett gjennom trange partier i begge
retninger. Må nåværende beboere avgi grunn for å utvide en feilprosjektert vei?

• Hva med resten av veisystemet i området m . t . p . antall boenh eter og beboere, friparkering,
snømåking, trafikksikkerhet, etc. ?

• Forslag til alternativ innkjøring.
Det foreslås at innkjøring til feltet B6 blir via den nye rundkjøringen ved Bohus/Obs bygg.
Det minker trafikken via B5 - feltet til gang - og sykkeltrafikk . V eien er allerede for liten til at
2 biler skal passere, og med 60 nye boenheter med tilsvarende biler, blir dette for trafikkert.

o  Alternativt kan være å knytte den til en utvidet jordvei nordfra på nedsiden av B6
feltet, slik at innkjøringen blir som v ist på tegning. Kommunen har myndighet til å
samordne en slik beslutning med utbyggerne av de t annonserte konferansesenteret,
som uansett vil generere betydelig egen trafikk. Opparbeiding av jordveien til
samme standard som Heimdalenga er en beskjeden kostnad i totalb ildet, kanskje
også Statens vegvesen kan bidra , siden de bruker veien i sitt vedlikehold rundt E6
(gatelys, viltgjerder, osv.)
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o  Dersom ikke noe av dette blir ivaretatt, er øn ske t å bygge ut hele Heimdalenga -
veien, slik at det blir fortau , og mulig for to biler å passere hverandre uten at det blir
et problem. Dette med tanke på sikkerheten til de som går langs veien.

• Forhold for utrykningskjøretøy.
Hele veisystemet på Heimdal er knapt dimensjonert og dårlig tilpasset tyngre
utrykningskjøretøy. Bare én uve ttig parkert personbil er nok til å blokkere for en utrykning.

• Bygningsestetikken og takhøyder .
Forslagsstiller ser for seg en gesims høyde for de to fire - etasjers blokkene på 1 4 meter ,
betydelig høyere enn tidligere regulert for B5, der mønehøyden skulle væ re maks 7,0 meter
( vil oppfattes som ruvende i terrenget , selv med terreng skråning mot nordøst ) . Med flate
tak fraviker d e es te tiske linjene på boligene fra resten av boligområdet
Heimdalenga/Heimdal Syd, Marikåpeveien. De estetiske linjene var Rygge kommune svær t
opptatt av da reguleringsplanene for B5 og Heimdal Syd ble utarbeidet. Til nå er disse fulgt
opp til kommunens tilfredshet , også for bygninger som er reist nylig, som garasjer .

• Geotekniske undersøkelser.
Vi forutsetter at grunnforholdene sjekkes grundig nok til å forsikre oss om at deres aktivitet
på B6 ikke forstyrrer grunn en slik at setninger eller nivåendringer oppstår i nabolaget.
G arantier imøteses.

• Noen positive punkter til slutt.
Tomten har ligget brakk i åtte år og har utv iklet seg til en eng av svartelistede planter som
C anadagullris, Lupiner og andre med stor evne til spredning. Området er også flåttbefengt
og et arnested for Iberiaskogsnegler. En opparbeiding av tomten vil trolig gjøre slutt på
dette, det er bra.

Støyen fra E6 vil bli dempet ved en del vindretninger. Men langt fra under alle forhold. Ved
sønnavind, som er mest vanlig i uteaktivitetstiden, vil ikke denne utbyggingen ha noen
effekt.

Heimdalenga B5 Velforening engasjerer seg gjerne som part i det kommende planarbeidet.

Vennlig hilsen

Dag Rein ( sign. )
Referent under medlemsmøtet

Kopi: Rygge kommune,
Larkollveien 9,
1570 Dilling
postmottak@rygge.kommune.no
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