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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
1.1. Forslagsstiller
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
PB 29 Sentrum
5501 Haugesund
Kontakt: Mona Fågelklo, tlf. 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no
1.2. På vegne av
Odd Hansen Prosjekt AS
Sundvegen 20
4250 Kopervik

1.3. Planinitiativ
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge eiendommen 119/589 mfl. for etablering av
konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.
1.4. Hjemmelshavere i planområdet
Fatland Kristine Marie er hjemmelshaver av eiendommene 119/589 og 119/554. Det
er inngått en opsjonsavtale med hjemmelshaver for å kunne tilrettelegge planområdet for
utbygging.
Del av 119/495 er medtatt i planen etter ønske fra kommunen med hensikt om å regulere
arealet til dagens bruk. Hjemmelshaverne består av et sameie som ble spesielt varslet om
bakgrunnen for regulering i forkant av at ordinær varsling ble utsendt.
1.5. Vurdering KU
Planinitiativet er i tråd med kommuneplanen som viser bolig for området. Kommunen har
vurdert at det ikke antas å være behov for konsekvensutredning.
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Kapittel 2: Planprosessen
2.1. Oppstartsmøte
Det ble avholdt oppstartsmøte med Karmøy kommune den 28.08.2018.
2.2. Varsling
Hjemmelshavere av 119/495 ble varslet med eget brev i forkant av ordinær varsling.
Planen ble varslet den 11.09.2018, med frist for innspill 25.11.2018.
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Den 08.11.2018 ble det avholdt felles møte med kommunen v/areal- og byggesakssjef og
saksbehandler plan, samt Ronny Særsten som møtte med fullmakt fra hjemmelshaver av
119/17. Eiendommen 119/17, beliggende nord i varslet planområde, ble etter ønske fremsatt
av hjemmelshaver, tatt ut av planavgrensningen. Hjemmelshaver ønsker pr. d.d.
ikke utvikling av denne.
Den 16.10.2019 ble det avholdt et eget orienteringsmøte med naboer i Vormedalstunet
Velforening.
Den 23.05.2019 ble Mattilsynet, Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, Kolumbus AS, Krossnesvegen Velforening, Mykje skole og Vormedal
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ungdomsskole varslet. Det ble gitt frist for innspill 07.06.2019. I varslingsperioden kom
kun inn innspill fra Mattilsynet.
2.3. Merknader som kom inn ved varsel om oppstart med tilsvar
Hjemmelshaver av 119/17 dat. 14.09.2018
Hjemmelshaver av 119/17 ønsker ikke at eiendommen reguleres eller bebygges, men
ønsker den bevart/brukt slik den ligger i dag.
Kommentar:
I felles møte med Karmøy kommune den 08.11.2018 ble det avklart at kommunen ikke
pålegger eiendommen medtatt i planen. I senere dialog har hjemmelshaver også påpekt at det
ikke er ønskelig å stenge dagens adkomst og legge om den til å gå fra ny kjørevei. Karmøy
kommune har bekreftet at eksisterende adkomst kan bestå i mail dat. 01.03.2019.

Statens vegvesen dat. 03.10.2018
Ber om at planarbeid samkjøres med detaljplan for
krysset Tuastadvegen/Vormedalsvegen fv. 835 og Snikvegen.
Kommentar:
Det har vært dialog med Statens vegvesen v/Tore R Johansen. Detaljplaner og grensesnitt
mellom disse er forsøkt samkjørt.

Fylkesrådmannen - Kulturavdelingen dat. 18.09.2018
De kan ikke se at den omsøkte reguleringsplanen kommer i konflikt med
automatisk freda kulturminner. Vil understreke at eventuelt funn så må disse straks
meldes til Rogaland fylkeskommune og gjennomføring av planen stoppes
inntil vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet, jfr. Lov om
Kulturminner § 8. 2. ledd.
Kommentar:
I planbestemmelser § 6 er sagt;
”Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen
må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende
myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).”

Fylkesrådmannen - Regionalplanavdelingen dat. 20.09.2018
De viser til ATP og krav om differensiert boligstruktur og mangel på konsentrerte
boligområder. Det forventes en tetthet på min. 3 boliger/daa for Vormedal sentrum.
De anmoder om fokus på stedsutvikling med fokus på folkehelse, universell
utforming. Barn og unge skal ivaretas mht. forurensning, støy, lek og trygg
skolevei.
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I ATP anbefales 30 kvm pr. boenhet som minste felles uteoppholdsareal/boenhet og
for områder med 25 – 200 boliger anbefales min. 1500 kvm kvartalslek maks. 150 m
fra planområdet.
Fylkesrådmannen anmoder til medvirkning.
Kommentar:
Planforslaget legger opp til to ulike typologi av konsentrert småhus; rekkehus og kjedehus.
Tettheten i planområdet er ca. 3,4 boenheter/daa som er ideelt i forhold til ATP.
I kapittel 5 er beskrevet hvordan planforslaget forsøkt å ivareta god stedsutvikling. Det har
vært fokus på sosiale møtested i uteoppholdsarealet, tundannelse, bilfritt boligområde, samt å
følge prinsippet til universell utforming. Trygg skolevei er sikret ved rekkefølgekrav om
trafikksikringstiltak ved kryssing av Snikvegen. For øvrig fremmer planområdets lokalisering
med gangavstand til kollektivlommer og all sosial infrastruktur til aktiv livsstil og bruk av
miljøvennlig transport. Støy er rapportert og håndteres via planbestemmelser § 5 og tiltak.
Fordelingen mellom lek/fellesareal og kvartalslek avviker noe fra ATPs krav og kommunens
norm, jfr. kapittel 5 tabell uteopphold, men totalt areal som planområdet har å tilgå er > 2300
kvm som ivaretar tilstrekkelig areal i begge tilfeller.
Det har vært medvirkning utover ordinær medvirkning med naboer i nordvest, nord og sør.

Fylkesmannen dat. 22.11.2018
Plan må reguleres i forhold til overordnet plan.
Lek og grønt skal være i tråd med overordnede forventninger. Rikspolitiske
retningslinjer for barn- og unge må følges.
Landskapstilpasning, estetikk og naturmangfold må tillegges vekt.
Kommentar:
Jfr. kommentar til Fylkeskommunen. Uteoppholdsareal/lek er i tråd med ATPs anbefaling og
kommunens norm. Barn- og unges oppvekstvillkår er tillagt stor vekt.
Det er utarbeidet modell for å vurdere landskapstilpasning. Estetikk er tillagt vekt med egen
planbestemmelse § 4, hvor det er poengtert at boligene skal gis et felles uttrykk ved bruk av
volumer, material og fargevalg som harmonerer. Fasade vendt mot Snikvegen i område
BK1 skal tilstrebes å ha variasjon i volumoppbygging, eller i material-/fargevalg for ikke å
fremstå som en monoton bygningsrekke.
Matjord skal ivaretas vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrollere/rapporteres
for smitte og svartlistede planter, jfr. planbestemmelse § 9 som sier; ”Matjord skal ivaretas
vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrolleres for PCN-smitte, parkslirekne,
samt kontrolleres iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4. Ved
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søknad om deponering av matjord skal vedlegges rapport utført av fagkyndig. Ved funn av
PCN-smitte, parkslirekne eller andre fremmede arter iht. Forskrift om fremmede organismer,
skal fagkyndig utarbeide en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering, jfr.
også §§ 43 og 47.”
Kommunens naturforvalter har registrert parkslirekne i planområdet. Forekomsten er lagt
inn i faresone H390_1 med tilhørende bestemmelse § 43 som sier; ”Planten parkslirekne
(Reynoutria japonica) beliggende i sonen skal fjernes forsvarlig fra planområdet. Hele
planområdet skal kartlegges for utbredelse nært i tid før søknad om deponering. Fagkyndig
skal utarbeide en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering, jfr. også §§ 9
og 47.”
Rekkefølgebestemmelse § 47 sikrer at deponeringsplan er godkjent før igangsettingstillatelse;
”Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av landbruksavdelingen i kommunen før
det gis igangsettingstillatelse til gjennomføring av planen.”

Vormedalstunet velforening innspill ikke datert
Det er et ønske om gangfelt for kryssing av Snikvegen da her vært flere nestenulykker.
Det ønskes like stor avstand til boliger i Krossneshagen som avstanden som er
internt mellom boligrekkene i Vormedalstunet.
Det ønskes satt opp vannpost nord for boligene i Vormedalstunet.
Leken i Vormedalstunet ønskes oppgradert med balløkke om Vormedalstunets
lekeareal skal regnes inn i plan Krossneshagen.
Kommentar:
Planforslaget ivaretar trafikksikringstiltak i krysningspunkt Snikvegen. Dette fremgår av
planbestemmelser §§ 29, 48 og 51. Dette er et viktig tiltak ikke bare for Vormedalstunet, men
for alle eksisterende og fremtidige boliger i området.
Avstanden mellom boligrekkene i Vormedalstunet er større enn
avstanden mellom boligrekkene i Vormedalstunet og nye
boliger. I Vormedalstunet ligger en kjørevei mellom rekkene som gjør større avstand
påkrevd for å kunne kjøre og snu internt i området. Dette er ikke tilfelle mellom boliger i
Vormedalstunet og Krossneshagen. Her er det kun hager mellom, med unntak av et kort
strekk med gangareal. Av Plan- og bygningsloven § 29-4 fremgår at; ”Hvis ikke annet er
bestemt i plan eller kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som
angitt i forskrift eller som minst svarer til byggets halve høyde og ikke under 4 m.” Det betyr
at ny bebyggelse kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense da bebyggelsens høyde er forutsatt å
ha en maks. gesimshøyde på 7 m. Da Krossneshagen ligger nord for Vormedalstunet så
skyggelegger ikke den nye bebyggelsen på terrasser eller uteoppholdsareal i Vormedalstunet
slik som bygningsmassen er plassert.
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Om Vormedalstunet ønsker etablert vannpost nord for boligene kan det utføres samtidig med
at Krossneshagen byggemodnes. Dette må snarlig meldes inn til Odd Hansen Prosjekt AS
for å medtas i teknisk planlegging. Alle kostnader som dette generer må belastes
Vormedalstunet.
Uteopphold/lek i Krossneshagen er strategisk plassert i forlengelsen av lek i Vormedalstunet
slik at beboere i Vormedalstunet skal kunne få synergi med uteoppholdsarealet i nytt
boligområde. Arealer i Vormedalstunet er ikke regnet inn som en forutsetting for etablering
av Krossneshagen. Planområdet har tilstrekkelig dekning ved
at eksisterende balløkke i offentlig friområdet i nord skal oppgraderes som et rekkefølgekrav.
Denne balløkke vil også komme øvrige boligområder i nærområdet til gode.

Haugaland Kraft Nett AS – dat. 26.11.2018
Innspill 1:
Haugaland Kraft Nett har vedlagt kart over nettanlegg i området. Det forutsettes
at eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Det kan være aktuelt med ny trafo. Dette må sikres med bestemmelse eller eget areal
med formål trafo.
Innspill 2:
Foreslåtte trafoplassering er bra dersom hele området blir utbygget som vist.
Dersom kun den sørlige delen av området blir utbygget er det ønskelig at
trafokiosken blir plassert så langt nord/midt som mulig i det sørlige området, slik
at den kan dekke et effektbehov videre nordover ved en eventuell framtidig
utvidelse av boligbyggingen nordover.
Kommentar:
Det er kun den sørlige delen av varslet planområde som nå inngår i planen. Derav er det
valgt å plassere område for trafo i samme område som HKN syntes var en god plassering,
men på sørsiden av kjøreveg o_V1. Trafo er lagt inn som eget formål i plankartet med
tilhørende planbestemmelse § 19 hvor det er sagt; ”I område o_E1 skal det oppføres trafo med
tilkomst for vedlikehold fra o_V1.” og planbestemmelse § 20 hvor det er sagt; ”Område for
trafo er offentlig.” I planbestemmelse § 10 er det sagt; ”Område for trafo skal overføres til
netteier (pr. d.d. Haugaland Kraft Nett AS).”
Mattilsynet – dat. 31.05.2019
Vi viser til brev mottatt 24.05.2019 om varsel om planarbeid ved Krossneshagen i
Karmøy kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg.
Mattilsynet vil minne om kravene til sikker levering av trygt drikkevann til
planområdet.
Vi merker oss at store deler av planområdet er registrert som dyrka mark. Vi ber om
at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke sprer
smitte som kan gi planteskade. Se informasjon her:
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https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risik
o_for_spredning_
av_planteskadegjorere_og_floghavre_i_forbindelse_med_anleggsarbeid.22145
Kommentar:
Det legges opp til offentlig vannforsyning. Etablering skjer iht. teknisk plan godkjent av
kommunen, jfr. planbestemmelse §§ 1 og 48.
Matjord skal ivaretas vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrollere/rapporteres
for smitte og svartlistede planter, jfr. planbestemmelse § 9 som sier; ”Matjord skal ivaretas
vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrolleres for PCN-smitte, parkslirekne,
samt kontrolleres iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4. Ved
søknad om deponering av matjord skal vedlegges rapport utført av fagkyndig. Ved funn av
PCN-smitte, parkslirekne eller andre fremmede arter iht. Forskrift om fremmede organismer,
skal fagkyndig utarbeide en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering, jfr.
også §§ 43 og 47.”
Kommunens naturforvalter har registrert parkslirekne i planområdet. Forekomsten er lagt
inn i faresone H390_1 med tilhørende bestemmelse § 43 som sier; ”Planten parkslirekne
(Reynoutria japonica) beliggende i sonen skal fjernes forsvarlig fra planområdet. Hele
planområdet skal kartlegges for utbredelse nært i tid før søknad om deponering. Fagkyndig
skal utarbeide en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering, jfr. også §§ 9
og 47.”
Rekkefølgebestemmelse § 47 sikrer at deponeringsplan er godkjent før igangsettingstillatelse;
” Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av landbruksavdelingen i kommunen før
det gis igangsettingstillatelse til gjennomføring av planen.”
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Kapittel 3: Planstatus
3.1. Fylkeskommunale planer
ATP – Regional plan for areal og transport på Haugalandet har norm på 3 boliger/daa i
dette området. Området er sentrumsnært og prioritert for fortetting.
Kommentar: Dette er i tråd med planinitiativet.
3.2. Kommuneplanen for Karmøy 2014 – 2023
I gjeldende arealdel i kommuneplanen er området vist som fremtidig boligformål.
Kommentar: Dette er i tråd med planinitiativet.

Bilde: Utsnitt av kommuneplanen. Kilde: Fonnakart

3.3. Gjeldende reguleringsplan er plan 543, Vestre Mykje
Gjeldende reguleringsplan for området er plan 543, Vestre Mykje (vedtatt 08.06.1993). I
gjeldende plan er området vist som sentrumsformål. Haug i nord er vist som friområde.

Plan 5105 – Detaljregulering for Krossneshagen – gnr. 119/589 m.fl.

11

Bilde: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan plan 543, Vestre Mykje. Kilde: Fonnakart

3.4. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2021
Ett av målene i Karmøy kommune sin plan for idrett og fysisk aktivitet er at alle som
ønsker det skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og
mosjon. Av planen fremgår at det skal etableres ny flerbrukshall ved Vormedal
ungdomsskole. Kommunestyret har gjort vedtak om å bygge hallen.
Kommentar: Dette bidrar til å fungere som enda en møteplass/plass for fysisk aktivitet i Vormedal og
er følgelig positivt for planinitiativet.
3.5. Kommunedelplan for klima og energi 2017 – 2020
Kommunedelplan for klima og energi setter fokus på klimatilpasning for å forebygge
materielle og helsemessige skader, herunder håndtering av overvann. Samtidig settes det
fokus på jordvern, nullvekst i personbiltransport, tilrettelegging for gange, sykkel og
kollektivt.
Kommentar: Alle disse faktorer ivaretas i planinitiativ.
3.6. Trafikksikkerhetsplan 2018 – 2021
Trafikksikkerhetsarbeidet i Karmøy har som mål å øke andel barn og unge som har
trafikksikker skoleveg, øke andelen gående og syklende uten å øke andel ulykker, skape
trygge og aktive nærmiljø for alle.
Kommentar: Planinitiativet har som mål å utbedre trafikksikkerheten i planområdet og dets
nærområde.
3.7. Tilgrensende planer





I øst: Plan 536: Mykje (vedtatt 13.03.1990)
I øst: Plan 584: Opprusting av Snikvegen (vedtatt 14.06.2005)
I vest: Plan 543-2: Vestre Mykje, endring fra sentrumsområde til bolig (vedtatt
06.02.2001)
I nordøst: Plan 568: Vormedal sentrum (vedtatt 08.02.2000)

3.8. Pågående planarbeid
Pågående planarbeid i nærområdet er regulering av
krysset Vormedalsvegen/Snikvegen/Tuastadvegen med tilhørende fortau/gang- og
sykkelvei. Reguleringen utføres i regi av Statens vegvesen.
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Kapittel 4: Dagens situasjon
4.1. Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger sentralt på Vormedal, vest for Snikvegen og nord for Krossnesvegen.

Bilde: Oversikt over planområdet med sosial infrastruktur. Utsnitt av Fonnakart, revidert av Ark. BHB AS.

4.2. Adkomsten
Dagens adkomst til planområdet er direkte fra Snikvegen, felles med adkomsten til gnr. 119
bnr. 17.
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4.3. Eksisterende bebyggelse i og rundt området
Planområdet er ubebygd. I nord ligger på eiendommen gnr. 119 bnr. 17 ligger det et
gardshus med driftsbygning. Øst og vest for området ligger det eneboliger. I sør ligger det
en nyere rekkehusbebyggelse. Ca. 200 m nord for planområdet ligger bedriften FMC
Biopolymer AS. Denne er kontaktet for informasjon om driften og forholdet til
nærområdet, jf. vedlegg.
4.4. Topografi, grunnforhold, vegetasjon, naturmangfold
Planområdet er tilnærmet flatt og ligger på samme høyde som Snikvegen og terrenget i
tilstøtende boligområder. Grunn er stabilt fjell med et tynt molddekke
(matjordlag). Markvegetasjonen i planområdet er gras, tidligere beite. Naturbase er sjekket.
Det forekommer ikke registreringer, dog har kommunens naturforvalter registrert
forekomst av planten parkslirekne i planområdet. Mattilsynet har meldt inn om risiko for
PCN-smitte.

Bilde: Utsnitt av markslagskart. Kilde: Karmøy kommune

Bilde: Forekomst naturmangfold. Kilde: Naturbase
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4.5. Solforhold
Planområdet er åpent og har godt lysinnfall fra alle himmelretninger.
4.6. Kulturminner
Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i området. Arealet er brukt til
landbruksareal, og det antas dermed ikke å ha grunnforurensning.
4.7. Teknisk infrastruktur
Det ligger kommunal va i og inntil området, jfr. bilde. Det ligger en kryssende
kommunal drensledning Ø375 i planområdet. Denne må legges om ved utbygging.

Bilde: Utsnitt av va-kart. Kilde: Karmøy kommune

Det ligger ikke energianlegg internt i planområdet, jfr. bilde. Det vil kunne være behov for
trafo ved utbygging av planområdet.
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Bilde: Utsnitt eksisterende anlegg. Kilde: Haugaland Kraft Nett AS

Det ligger 2 kollektivlommer i Snikvegen, rett sør for planområdet, en i nordlig- og en i
sørlig retning. Det mangler fortau langs planområdet, langs Snikvegens vestre side,
samtidig mangler også trafikksikker kryssing av Snikvegen ved kryss med Krossnesvegen.
Velforeninger har meldt inn om nesten-ulykker ved kryssing av Snikvegen. Det
samme kryssingspunktet er en del av skoleveien, både til Mykje barneskole og Vormedal
ungdomsskole. Krysningspunktet i krysset Snikvegen/Tuastadvegen er noe mer oversiktlig
og oppmerket. Dette trafikkpunktet er under regulering av Statens vegvesen, og vil
antakelig bli ytterligere trafiksikret. Skoleveien ellers er vurdert som trygg da den
følger fortau, gang- og sykkelvei og lite trafikkerte boliggater.
4.8. Sosial infrastruktur
Sentrum i Vormedal er vurdert til å være ved grendahuset og Kiwi-butikken. Gangavstand
fra planområdet til nærbutikk er ca. 200 m.
Mykje barneskole ligger i gangavstand 600 m fra planområdet. Det samme gjelder
Vormedal ungdomsskole med svømmehall og idrettsanlegg. Den ligger 700 m fra
planområdet. Karmøy kommune v/rektor på Mykje skole er kontaktet for avklaring av
kapasitet. Det opplyses at Mykje skole er bygget som en fleksibel skole. I følge
skolebruksplanen for 2015 - 2030 har Mykje skole har en funksjonell kapasitet på 410
elever, dette for å kunne ivareta muligheten til å drive skolen i tråd med intensjonen for
fleksible skolebygg. Inneværende skoleår har skolen 395 elever. Med mye utbygging i
området her, er skolen i ferd med å nå sin øvre kapasitetsgrense.
Det ligger to barnehager lokalt; Vormedal barnehage og Hakkebakkeskogen barnehage.
Karmøy kommune v/skolekontoret oppgir at det for tiden jobbes med årets tildelinger av
barnehageplass. De to lokale barnehagene på Vormedal ser ut for å bli sprengt, og det vil
måtte tildeles plasser i barnehager på Norheim og Karmsund, dog innenfor samme sone.
4.9. Barn- og unge

Barn- og unge bruker ikke planområdet pr. d.d., da dette vært brukt
som landbruksareal/beite. Derav vil det ikke være behov for å dokumentere erstatningsareal
for barns lek.
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I gjeldende reguleringsplan ligger det et offentlig friområde rett nord for planområdet.
Dette er kupert og brukt til trial-sykling og frilek. Integrert i dette området ligger det
en balløkke som er noe overgrodd og har behov for oppgradering. Området har
gangavstand til sjøen, til Karmsundet, og til flotte turløyper i Vormedalsskogen.
4.10.

Støy

Jfr. pkt. 4.1 i støyrapport dat. 30. oktober 2018 utarbeidet av ApiAku Lars Oftedahl, eget
vedlegg. Kommunen har foretatt trafikktellinger i Snikvegen. For fv. 835 i nord er
trafikktall hentet fra nasjonal vegdatabank. Trafikktall er fremskrevet 10 år, til 2028, med en
antatt økning på 2 %/år.

Bilde: Trafikkdata i støyberegninger. Ådt står for årsdøgnstrafikk som er et gjennomsnittstall for et døgn på
gjeldende år. Kilde: Støyrapport
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Kapittel 5: Planforslaget
5.1. Overordnet ide
Tiltakshaver har tilrettelagt planområdet for en 2-etasjers småskalabebyggelse bestående
av enebolig i kjede og enebolig i rekke for å harmonere med den eksisterende bebyggelsen i
nærområdet.
Ett av grepene for å tilrettelegge for et boligområde med trygt og godt boligmiljø er å legge
bebyggelsen med ”ryggen” mot Snikvegen og trafikkstøyen, samt å tilrettelegge for minst
mulig kjøring internt i planområdet. f_UTE1 – f_UTE3 er sentrale uteoppholdsareal som er
lett tilgjengelig og lett synlig fra flest mulig av boligene. Alle uteoppholdsområder har 150
kvm nærlek. Plasseringen av f_UTE1-2 gjør at en får synergi med uteoppholdsarealer som
ligger ved boligområdet i sør, og samtidig er uteoppholdsområdet plassert på en slik måte
at det framtidig er mulig å forlenge grøntstrukturen mot nord, frem til det
offentlige friområdet, ved en eventuell fremtidig boligutvikling av eiendommen 119/17.
Trafikksikkerhet har vært i fokus. Det er etter krav fra kommunen tilrettelagt for avlastende
vei med langsgående fortau fra Krossnesvegen og frem til Snikvegen, det er tilrettelagt for
fortau langs Snikvegens vestre side, og det skal etableres trygg kryssing av
Snikvegen/skolevei. Internt i boligområdet skal det etableres gangadkomster sperret for
bilkjøring.
5.2. Arealbruk
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Bilde: Utsnitt forslag plankart. Kilde: Ark. BHB AS

Formål

Areal

Boligbebyggelse

5741,48

Kontor-/tjenesteyting

18,64

Trafo

34,24

Renovasjon

16,00

Uteopphold

1022,21

Kjøreveg

596,87

Fortau

524,02

Gatetun

475,60

Gangadkomst

456,83

Annen veggrunn

323,19

Parkering

689,01

Grøntstruktur

179,03

Sammenlagt

10077,14
10,1 daa

5.3. Bebyggelse og anlegg
Planområdet ekskl. offentlige formål er 8,6 daa. Antall boenheter er 27. Tettheten blir med
det ca. 3,4 boenheter/daa, noe som er samstemt med hva ATP legger opp til.
En enda høyere tetthet ville krevd en annen boligtypologi, for eksempel lavblokker og
underliggende p-anlegg, noe som pr. dd.er vurdert som uaktuelt i Vormedal med sin
småskalabebyggelse.
Boligtypologien er konsentrert småhus i form av rekkehus/kjedehus i 2
etasjer med maks. gesimshøyde på 7 m fra gjennomsnittlig planert
terreng. Solpaneler tillates etablert høyere enn maks. gesimshøyde. I område BK1 – BK3 er
det lagt opp til rekkehus med overflateparkering/parkering under biltak og gangadkomst. I
område BK4 – BK5 er det lagt opp til kjedehus med kjøreadkomst og parkering i
carport. Grad av utnytting er satt for hvert av byggeområdene, og fremgår av plankartet.
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Byggegrenser mot ny vei o_V1 er 3 m, og 5 m mot Snikvegen. Dette er i tråd med
kommunens vegnorm.
Estetisk skal de forskjellige byggeområdene/bygningstypologiene i planområdet gis et
felles uttrykk ved bruk av volum, material- og fargevalg som harmonerer. Fasade vendt
mot Snikvegen i område BK1 skal tilstrebes å ha variasjon i volumoppbygging, eller i
material-/fargevalg, for ikke å fremstå som en monoton bygningsrekke.
Perspektiver og snitt dokumenterer at volumene tilpasser seg godt til høyde på
eksisterende veier, landskapet og bygningsmiljøet disse legges inn i.
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Soldiagrammer viser at minimum 50 % av uteoppholdsarealer har gode lysforhold kl.
15.00 på høst-/vårjevndøgn.
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Oppsummering uteopphold:
Formål

Kommunens norm ATP krever
krever
Felles uteopphold (ekskl. nærlek) 27 boenheter x 30
kvm = 810 kvm
Nærlek
27 boenheter x
20 kvm = 540 kvm
Felles uteopphold (inkl. nærlek)
27 boenheter x 30
kvm = 810 kvm
Offentlig kvartalslek
27 boenheter x 25
1500 kvm
(balløkke utenfor planens
kvm = 675 kvm
avgrensning)
Sum. uteopphold
2025 kvm
2310 kvm

Planforslag
dokumenterer
570 kvm
3 x 150
kvm = 450 kvm

1300 kvm

2320 kvm

Arealfordelingen mellom de forskjellige type formålene/arealene avviker både fra
kommunens norm og ATP, jf. tabell over. Det totale samlede arealkravet er dog godt
inndekt med foreliggende løsning. Derav er det vurdert å ikke være behov for å regne
inn de mer private arealene ved/rundt boligen for å dokumentere tilstrekkelig
uteoppholdsareal, nærlek og kvartalslek iht. kommunens norm og ATP.
ATP har krav til maks. avstand til nærlek på 50 m (kommunens norm maks. 200 m). Alle
boliger har < 50 m gangavstand til en felles nærlek. Uteoppholdsområdet f_UTE1 –
UTE3 har en størrelse og utforming som gjør de enkle å innrede som samlingsplasser for
ulike alders- og funksjonsnivå, da de er lokalisert slik at de er lett tilgjengelige for alle
brukergrupper vha. adkomster og interne ganglinjer som er logisk og
oversiktlig. Nærlek på min. 150 kvm x 3 stk., som er avsatt som bestemmelsesområde #1 #3, skal innredes iht. kommunens norm med minimum sitteplasser for voksne og
barn, sandlek, og et lekestativ. Nærlek er lokalisert slik at den har gode solforhold. Dette
fremkommer av soldiagram. Vedlagte illustrasjoner viser at størrelsen og utformingen gjør
det mulig å innrede nærlek på en fornuftig måte.
For å oppfylle normens/ATPs krav til offentlig kvartalslek, og kravet fra Karmøy kommune
fremsatt i møte den 08.11.2018, er det lagt inn rekkefølgekrav om oppgradering av balløkke
som ligger i offentlig friområde, i enden av Krossnesvegen på eiendommen 119/449. ATP
har krav til maks. avstand til kvartalslek på 150 m (kommunens norm maks. 200 m). BK4
og BK5 har ca. 150 m gangavstand til offentlig kvartalslek, mens BK1 – BK3 har > 200 m
gangavstand. Det er vurdert at etablering av trygge gangforbindelser for myke trafikanter
internt i planområdet, trygg ferdsel langs fortau og i ren boliggate/endevei oppveier for
den noe lange avstanden mellom kvartalslek og boliger lengst i øst i
planområdet. Oppgradering fremkommer illustrert av vedlegg. Arealet er eiet av Karmøy
kommune. Oppgraderingen vil ikke komme bare planområdet til gode, men hele
nærområdet, da her ikke finnes andre ballplasser vest for Snikvegen. Opparbeidelse av
kvartalslek skal utføres senest med utbygging av siste delfelt med
boliger (rekkefølgekravet gjelder kun delfelt BK1 – BK5). På slik måte kan denne
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opparbeidelseskostnad transporteres til siste byggetrinn, som er en fordel da første
byggetrinn vil få hovedtyngden av kostnader i forbindelse med opparbeidelsen av
kommunaltekniske anlegg for hele planområdet. Øvrig uteopphold internt i planområdet
skal opparbeides som parkmessig fellesareal.
Alle boenheter vil i tillegg ha min. 8 kvm terrasse og hagedybde min. 6 m på sør- eller
vestvendt side av boligen. Disse mer private arealer utgjør samlet ca. 1580 kvm kvalitativt
uteoppholdsareal. I tillegg kommer arealer på motsatt side av boligen, hvor det
selvfølgelig vil kunne etableres hyggelige sitteplasser til bruk på annen tid av døgnet.

Bilde: Arealoversikt ulike typer uteopphold. I tillegg kommer offentlig kvartalslek på ca. 1300 kvm.
Kilde: Ark. BHB AS

5.4. Eiendomsforhold
Alle fellesarealer internt i planområdet vil bli eiet av rettshaverne i område BK1-BK5 i
fellesskap med unntak av f_P1 og f_GR1 – f_GR2, som blir eksklusive for BK1BK3. Respektive rettshavere vil ha vedlikeholdsplikt av anleggene.
Den nye veien mellom Krossnesvegen og Snikvegen inklusiv fortau og annen veigrunn,
samt nytt fortau inklusiv veigrunn langs Snikvegen vil bli overført til Karmøy kommune.
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Trafoeiendom vil bli overført til netteier.
5.5. Samferdselsanlegg
Statens vegvesen har et pågående planarbeid i krysset
Snikvegen/Tuastadvegen. Grensesnitt mellom planene er forsøkt avklart via dialog med
Statens vegvesen v/Tore R Johansen.
Etter krav fra kommunen i oppstartsmøte er det lagt inn o_V1, en kryssende vei fra
Krossnesvegen og til Snikvegen. Denne skal fungere som adkomstveg til planområdet og
samtidig avlaste veier i inntilliggende boligområder i Krossnesvegen. Adkomstvegens
bredde er avklart med veiseksjonen. Kjøreveien skal ha 4 m asfaltert bredde, fortau skal ha
2 m asfaltert bredde. Skulder på vei skal være 1 m, skulder på fortau skal være 0,75 m.
Det ble også satt krav om fortau langs Snikvegen. Fortauets bredde er avklart med
veiseksjonen. Fortauet skal ha 2,5 m asfaltert bredde. Skulder skal være 0,75 m. Fortauskant
sammenfaller med regulert veiside i gjeldende plan for Snikvegen.
Skoleveien internt i planområdet og utenfor planområdet er vurdert
som trafikksikker, med unntak av kryssingen over Snikvegen. I planbestemmelser er satt
som rekkefølgekrav at det skal etableres trafikksikringstiltak i dette kryssingspunktet før
det gis brukstillatelse til boliger i planområdet. Type tiltak skal avklares i teknisk plan.
Parkeringen i planområdet løses på to måter;
BK1 – BK3 parkerer på felles parkering f_P1 og har gangadkomst til boligen via f_G1. f_P1
betjener til sammen 17 boenheter. Parkeringsinndeling og plassering av biltak fremgår av
plankartet. Det etableres ca. 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet. Minimum 10 % av
plassene er avsatt for funksjonsnedsatte. Parkeringsdekningen er 1,48 = 1,5 pplasser/boenhet. Hver boenhet har en eksklusiv p-plass under biltak. Resterende p-plasser
skal brukes som felles gjesteparkering. Dette er samstemt med vegnormen i Karmøy. Biltak
skal tilrettelegges for elbil-lading.
BK4 – BK5 har kjøreadkomst til egen bolig via gatetun f_GT1. Disse parkerer en bil i egen
carport, det etableres i tillegg en biloppstilling i forlengelsen av denne. Derav etableres 2
biloppstillingsplasser per boenhet som er samstemt med vegnormen i Karmøy. Carporter
skal tilrettelegges for el-billading.
Alle boenheter i planområdet vil ha tilstrekkelig areal til å parkere sykler ved egen dør.
Ing. John Alvseike har utarbeidet skisse til teknisk plan. Den viser en mulig løsning av VA
i planområdet.
Kort oppsummert:
 Det er krav om dokumentert vannforsyning > 20 l/s med mulighet for uttak av
brannvann hvor 4 stk. brannkummer med 50 m slangutlegg er vist.
 Det er dokumentert spillvannshåndtering.
 Det er dokumentert overvannshåndtering. Det er ikke behov for
fordrøyningsmagasin/ekstern flomvei i planområdet. Eksisterende OV-trase er
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vist i hensynssone H410_1 med krav om omlegging ved byggemodning av
planområdet.
VA-trase som krysser BK5 er lagt inn i en hensynssone som ivaretar at ikke faste
konstruksjoner etableres over denne.
Utforming av offentlig vei er avklart med veiseksjonen.
Behov for/plassering av trafo er avklart med Haugaland Kraft Nett AS. Trafo
skal ha tilkomst for vedlikehold fra o_V1.
Nedgravd renovasjonsstasjon er plassert lett tilgjengelig for alle
boenheter. Renovasjonsstasjon skal ha tilkomst for tømming fra o_V1.

5.6. Grøntstruktur
Ved overflateparkering og ved siden av trafo er det avsatt grøntstrukturer f_GR1 – GR3 for
å sikre at opparbeidelse av restareal ikke blir harde flater i sin helhet. Grøntstrukturen skal
gis parkmessig behandling.
5.7. Grøntstruktur (utenfor planens avgrensning)
Avstand fra bolig til kvartalslek (dvs. offentlig balløkke beliggende i friområdet utenfor
planområdet) er < 200 m for boliger i BK4 - BK5 og > 200 m for boliger i BK1 – BK3.
Avstand > 200 m er i konflikt med ATP. Avbøtende tiltak er vurdert å være at en ferdes
langs interne gangveier, fortau og i rolig boliggate/endevei. Kvartalsleken har lun
beliggenhet i en ”gryte”. Kvartalsleken skal oppgraderes med ny grasmatte, nye mål med
nett, sitteplasser, samt inngjerding. Det offentlige friområdet for øvrig er brukt til
trialsykling i kupert naturterreng. Området innbyr til barn og unges frilek.

Bilde: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan plan 543, Vestre Mykje. Kilde: Fonnakart
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5.8. Universell utforming
Prinsipp om universell utforming skal legges til grunn for planlegging av bygninger og
anlegg. Uteoppholdsområdet vil gis en universell tilkomst, og ha fast belegg på ganglinjer
og under utstyr. Utstyr skal tilpasses forskjellige funksjons- og aldersnivå. Beplantning
skal være allergivennlig. Belysningen av anlegget skal være tilstrekkelig og ivaretas via
utomhusplan eller i form av egen belysningsplan.
Det er lagt opp til logiske forbindelseslinjer mellom parkering og boligen, mellom boligen
og lek, samt fra boligen og ut av planområdet.
5.9. Barn og unges interesser
Det er vurdert at planens gjennomføring ikke medfører krav om erstatningsareal for barnog unge da planområdet i sin helhet har vært brukt til landbruk.
Lek internt i området er lokalisert slik at den er lett tilgjengelig og trafikksikker for alle
brukergrupper. Den ligger inntil/med tilkomst fra gangvei, og har interne ganglinjer som
er logisk og oversiktlig. Den har synergi med nærlek beliggende i boligområde i
sør. Nærlek vil bli skjermet for støy ved at rekkehusene legges som en barriere mot
Snikvegen. Adkomsten til balløkken i det offentlige friområdet går via fortau og lite
trafikkert boliggate/endeveg. For å komme til skole, barnehage og friluftsområdene i
Vormedalsskogen må Snikvegen krysses. Her skal gjøres trafikksikringstiltak, og dermed er
barn- og unges interesser vurdert som ivaretatt.
5.10.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
ROS for planområdet fremkommer av eget skriv. Det er vurdert behovet for avbøtende
tiltak for masseras/kvikkleire, radongass, nedbør/overvann, fremmede
organismer/forurensning/viktige landbruksområder, energiforsyning, telekommunikasjon,
vannforsyning, avløpsanlegg, støy, risikofylt industri og ulykke i avkjørsler/ulykke med
gående/syklende.
5.11.

Miljøkonsekvenser

Planforslaget bygger opp under miljøvennlige løsninger. Det er gangavstand til det meste
av sosial infrastruktur. Planområdet ligger inntil kollektivlommer. Det antas at
kollektivtrafikken i området opprettholdes i overskuelig fremtid da det også foregår store
boligutbygginger sør for dette planområdet. I planbestemmelser er inntatt
at biltak/carporter skal tilrettelegges for el-bil. Ved alle boenheter er det mulig å parkere
sykkel.
Ved planens gjennomføring må jordbruksjord omdisponeres. I planbestemmelser er lagt
inn rekkefølgekrav om at matjord skal dokumenteres kontrollert for PCN-smitte,
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parkslirekne og fremmede organismer iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24.
Om noe av dette lokaliseres skal det utarbeides tiltaksplan som skal vedlegge søknad
om deponeringsplan. Deponeringsplan skal være godkjent av kommunen
v/landbruksavdelingen og naturforvalter før igangsetting av gjennomføring av planen.
Ing. John Alvseike har gjort et grovt estimat av mengde matjord i området, samt et grovt
estimat på hvor mye av dette som kan gjenbrukes ved byggemodning. Overskuddsmasse
som ikke brukes internt i planområdet vil bli forsøkt gjenbrukt i landbruksøyemed. Det kan
gjøres ved å inngå avtale med bonde/bondelag som kan bruke matjorden ved utbedring av
slåttemark eller ved nydyrking, alternativt levere til deponi som ivaretar matjord for videre
distribuering. Hvilken løsning som til slutt velges avhenger av kvalitet på mold (smitte
eller ikke?), samt hvor det på byggemodningstidspunkt foreligger et behov for masser.
Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er fredet/vernet
etter naturmangfoldloven må Karmøy kommune straks varsles, og arbeidet stanses inntil
løsning er avklart med kommunen.
Det er gjort en enkel bonitering som dokumenterer at avstand til fjell er marginal, det er 0,2
-1,2 m løsmasser.
5.12.

Naturmangfold (ref. Naturmangfoldloven kapittel II. §§ 8 – 12)

Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfold. Risikoen for skade vil være avgjørende for om det vil være nødvendig med
videre undersøkelser eller tiltak.
Naturbase er sjekket. Det foreligger ingen registreringer for planområdet. Planområdet
består av jordbruksarealer som kontinuerlig vært opparbeidet/i drift. Kommunens
naturforvalter har dog befart planområdet og funnet forekomst av den
svartlistede planten parkslirekne (Reynoutria japonica).
Det antas med dette at eksisterende kunnskap er tilstrekkelig for å dekke kravet til
kunnskapsgrunnlag i planprosessen.
Parkslirekne medfør risiko for naturmangfold ved planens gjennomføring. Forekomsten er
målt inn og er vist som faresone H390_1 med tilhørende bestemmelse §
43. Mattilsynet viser i sitt innspill til evt. forekomst av plantesmitte. Karmøy kommune
krever vurdering mht. Forskrift om fremmede organismer, § 9 og § 24.
Ved planens gjennomføring må jordbruksjord omdisponeres. Omdisponering skal skje iht.
deponeringsplan. I planbestemmelse § 9 er lagt inn rekkefølgekrav om at matjord skal
dokumenteres kontrollert for PCN-smitte, parkslirekne og fremmede organismer iht.
Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24. Om noe av dette lokaliseres skal det
utarbeides tiltaksplan som skal vedlegges søknad om deponeringsplan.
Deponeringsplan skal være godkjent av kommunen v/landbruksavdelingen og
naturforvalter før igangsetting av gjennomføring av planen, jfr. planbestemmelse § 47.
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5.13.

Kulturminner

Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i området. Dersom man støter på
gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen må Rogaland
fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har
vurdert/dokumentert funnet (jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).
5.14.

Støy

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442, er vurdert og ivaretatt i
planforslaget. Støyfaglig utredning dat. 30.10.2018 utført av sakkyndig ApiAku Lars
Oftedal er gitt juridisk virkning gjennom henvisning i planbestemmelser. Jfr. rapport
vedlagt.
Støyfaglig utredning synliggjør et noe forhøyet støynivå ved fasade i byggeområde BK1.
Når plantegninger og fasader foreligger skal det tas ny rapport som fastsetter behov for
tiltak på fasade/vindu, jfr. planbestemmelser § 5.
5.15.

Luftkvalitet

Snikvegens fremskrevne ådt år 2028 er 2250. Kartfesting av luftkvalitet ved
arealplanlegging iht. retningslinjer T-1520 er dermed ikke aktuelt. Det vil hovedsakelig
være aktuelt i byområder med ådt > 8000.
5.16.

Kriminalitetsforebygging

Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 31, pkt. e og f. Planområdets nærlekeplasser/sosiale møteplasser ligger sentralt plassert i
planområdet med utsyn fra stor del av boligene. Den skal tilrettelegges som en sosial
møteplass med sitteplasser og utstyr tilpasset forskjellige alders- og funksjonsgrupper. Den
skal være godt belyst. Lokaliseringen, innredningen og lyssettingen av fellesarealene gjør
at det antas å virke kriminalitetsforebyggende.
5.17.

Folkehelse

Folkehelsen følger av Folkehelseloven § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
”Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.”
Planens viktigste positive faktorer mht. folkehelse er vurdert å være:
 Gangavstand via gode forbindelseslinjer til all type sosial infrastruktur,
til friluftsområder, til kollektivtransport.
 Planområdet består av åpne fellesarealer og privateide arealer med
godt lys store deler av dagen.
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God bokvalitet i et område som støyskjermer seg selv
vha. kun bebyggelse. Bokvaliteten forsterkes ved at bebyggelsen og
uteoppholdsarealene ved hjelp av sin lokalisering skaper trygge trivelige
tun og samlingsplasser som gir følelse av tilhørighet. Plasseringen av
uteopphold bidrar til et oversiktlig kriminal-/mobbeforebyggende
miljø da arealene er lett synlige og tilpasset folk i forskjellig alders/funksjonsnivå. Sosiale møteplasser forebygger ensomhetsfølelsen
når en enkelt kan gå ut internt i planområdet og bli inkludert. Dette
utjevner sosiale forskjeller og helseforskjeller over tid.
Nedgravd renovasjon som motvirker lukt, smitte, brannfare, samt er
visuelt å foretrekke fremfor renovasjon på overflaten.
Utbedringen av eksisterende balløkke beliggende i planområdets nærhet,
i offentlig friområde, bidrar til større barns lek/ballspill. Dette gir positiv
virkning også for beboere i planområdets nærområde.

En faktor som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse er vurdert å
være inntilliggende vei Snikvegen i øst, som er en kilde til støy. Dette er håndtert ved å
bruke bygningsmassen i område BK1 som støyskjerm for planområdet. Det utføres tiltak på
fasader/vinduer om dette viser seg påkrevd.
5.18.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen

Tiltakshaver for plansak vil ha et ønske om å inngå utbyggings- eller justeringsavtale med
kommunen for å sikre kommunens deltakelse ved utbygging av offentlige anlegg (kjørevei,
fortau, trafikksikringstiltak i Snikvegen, va). Når planforslag er vedtatt vil dette tema
vurderes sammen med kommunen. Inngåelse av avtale er en privatrettslig sak
og er dermed ikke noe som kan kreves inngått.
En direkte økonomisk konsekvens for kommunen vil være vedlikeholdsansvaret av de
offentlige anleggene.
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Kapittel 6: Vedlegg


ROS-analyse
o Informasjon vedrørende ulykkesrisiko ved Biopolymer AS



Skisse til teknisk plan med kart



Brannkonsept



Støyrapport (datert 30.10.18, ApiAku Lars Oftedahl)



Retningsgivende illustrasjonsplan (datert 01.11.2019 for utforming av gatetun med
inntilliggende areal)



Illustrajoner lekearealer (Lek U1-U3, kvartalslekeplass)



Illustrasjon Perspektiv 3D



Sol- og skyggediagram



Snitt høyder bebyggelse
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