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REFERAT FRA DIALOGMØTE OM INNSIGELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET
Fylkesrådmannen fremmet innsigelse til planforslag for plan 3047 i brev datert 28.11.18.
Det ble den 15.01.19 gjort befaring av planområdet samt avholdt et dialogmøte mellom
Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune.
Fylkeskommunens hovedinnvendinger til planforslaget er:
1) Boligtetthet oppfyller ikke krav til tetthet i Regional plan for areal og transport på
Haugalandet
- Foreslått boligområde BK3 ligger i et område avsatt som friområde i
kommuneplanen og forslag til ny kommunedelplan for Kopervik. Området bør forbli
et grønt friområde, og boligområdet bør tas ut
- Det resterende boligområdet (BK1 og BK2) bør planlegges tettere, i praksis med ca. 4
nye boenheter enn foreslått for å oppfylle krav til boligtetthet (4-8 boliger/daa)
2) Friområde (FRI2) er ikke et godt alterantiv til omdisponert friområde
- Området kan ikke anses som er erstatning for friområdet som omdisponeres til bolig
(BK3).
Kommunens tilbakemelding:
- Kommunen oppfatter friområdet satt av til BK3 som et mindre viktig friområde, og
har i planbehandlingen lagt større vekt på at totalt antall boliger får mer luft og lys
mellom seg. De viktigste friområdene er bevart, og det er lagt inn gang- og sykkelvei
gjennom planområdet som styrker tilgangen til friområdet. Kommunen vil også
overta eiendomsretten til friområdene ved utbygging, og vil kunne legge til rette for
bruken av disse på en god måte
- Kommunen er enig i at friområdet FRI2 ikke er å anse som et friområde, men mer
som en grønn sone langs veianlegg. Formål for dette området kan endres, og ev.
reduseres dersom fortetting av BK1 krever mer plass

Teknisk etat

-

Kommunen foreslår, sammen med utbygger, å utvide friområdet FRI1 i nordøst, slik
at det blir mulig å gå fra Per Sivles veg sørover langs BK2 (og plangrensa) opp til
toppen av friområdet

Veien videre:
- Kommunen vil, i samarbeid med forslagsstiller, vurdere tettere utbygging av BK1 og
BK2, samt ta ut BK3, og legge frem skisser til arealløsninger for dette.
Tilbakemelding fra fylkeskommunen på skissene vil danne grunnlag for et revidert
planutkast som legges ut til nytt offentlig ettersyn

Referatet er lest og godkjent av alle møtedeltakere.
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SKISSER TIL OPPFØLGING AV INNSIGELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL.
Kommunen viser til innsigelse fra Rogaland fylkeskommune vedrørende to forhold ved
planforslaget:
- Boligtetthet i området ligger under tetthet satt i Regional plan for areal og transport på
Haugalandet (ATP), som tilsier 4-8 boenheter/daa
-

Boligområde BK3 berører delvis et grøntområde i kommuneplanens arealdel, samt
oppsplitting av grøntområdet generelt (FRI1 og FRI2)

Kommunen har sammen med forslagstiller, i tråd med referat fra dialogmøtet mellom Rogaland
fylkeskommune og kommunen den 15.01.19, vurdert ulike alternative utbyggingsmuligheter for
å komme fylkeskommunen i møte.
Fra referat etter dialogmøte:
«Kommunen vil, i samarbeid med forslagsstiller, vurdere tettere utbygging av BK1 og BK2, samt
ta ut BK3, og legge frem skisser til arealløsninger for dette. Tilbakemelding fra fylkeskommunen på
skissene vil danne grunnlag for et revidert planutkast som legges ut til nytt offentlig ettersyn.»
På de følgende sider følger en kort beskrivelse av disse skissene, sammen med kommunens
anbefaling. Vi imøteser tilbakemelding fra fylkeskommunen på de ulike alternativene, slik at
kommunen kan legge dette til grunn for et nytt planutkast til offentlig ettersyn.

Figur 1: Gjeldende forslag til reguleringsplan
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Alternativ 1: Gjeldende planforslag
Dette alternativet er foretrukket av kommunen. Ingen endring i forhold til det planforslaget som
ble lagt ut til offentlig ettersyn.
Foreslått boligareal (BK1-3):
Felles lekeplass (LEK):
Antall boenheter:
Boligtetthet uten LEK:
Boligtetthet med LEK:

6,1 daa
0,5 daa
20
3,3 boenheter/daa
3,0 boenheter/daa

Figur 2: Alternativ 1

Positivt:
-

Det er mer luft mellom boliggruppene

-

Det er luft/grønt både på avsatt LEK, FRI2 sør for BK1 og i et område midt mellom
boligene (mellom kommunal vei og internveier)

-

Eldre hage med vindskjermet beliggenhet og et eldre frukttre unngår nedbygging, og vil
danne en naturlig grense mot eldre steingjerde (mot BK1)

Negativt:
-

BK3 (1,1 daa) ligger i sin helhet innenfor grøntområde FRI22 i forslag til kommunedelplan
for Kopervik. Arealet er likt med avsatt grøntområde i gjeldende kommuneplan. Dette
arealet er på 7,1 daa, og vil dermed bli redusert til 6,0 daa
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Alternativ 2: BK3 reduseres med to boenheter, BK2 øker med to boenheter
Området BK3 reduseres til halv størrelse (minus 2 boenheter), mens BK2 øker tettheten
tilsvarende. Dette innebærer en annen løsning på adkomst i BK2 med mer internvei og trangere
plass for parkering.
Foreslått boligareal (BK1-3):
Felles lekeplass (LEK):
Antall boenheter:
Boligtetthet uten LEK:
Boligtetthet med LEK:

5,6 daa
0,5 daa
20
3,6 boenheter/daa
3,3 boenheter/daa

Figur 3: Alternativ 2

Positivt:
-

BK3 blir redusert til fordel for mer grøntareal, mer i tråd med kommuneplanen og forslag
til kommunedelplan

-

Det er luft/grønt både på avsatt LEK, FRI2 sør for BK1 og i et område midt mellom
boligene (mellom kommunal vei og internveier)

-

Eldre hage med vindskjermet beliggenhet og et eldre frukttre unngår nedbygging, og vil
danne en naturlig grense mot eldre steingjerde (mot BK1)

Negativt:
-

BK3 (0,6 daa) ligger i sin helhet innenfor grøntområde FRI22 i forslag til kommunedelplan
for Kopervik. Arealet er likt med avsatt grøntområde i gjeldende kommuneplan. Dette
arealet er på 7,1 daa, og vil dermed bli redusert til 6,5 daa
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-

BK2 får tettere bebyggelse med mindre uteareal rundt husene. En internvei blir liggende
parallelt med kommuneveien, og vil visuelt bety større «harde flater» slik som asfalt og
parkering for biler i forhold til alternativ 1, der det er mulighet for noe
grøntarealer/beplantning mot kommunal vei

Alternativ 3: BK3 og LEK fjernes, LEK plasseres midt i feltet (dagens BK1)
Dette alternativet er foretrukket av forslagsstiller. Dagens eldre hage som i planforslaget er satt
av til LEK og bevaring av eldre steinmur/geil fjernes til fordel for boliger. Et område i BK2
mellom kommunal vei og internveier blir ny lekeplass. Denne er av forslagsstiller oppgitt til å
være ca. 400 m2, altså ca. 100 m2 mindre enn i gjeldende planforslag. BK2 har samme
løsning/tetthet som i alternativ 2.
Foreslått boligareal (BK1-3):
Derav felles lekeplass (BK1):
Antall boenheter:
Boligtetthet uten LEK (i BK1):
Boligtetthet med LEK (i BK1):

5,7 daa
0,4 daa
20
3,8 boenheter/daa
3,5 boenheter/daa

Figur 4: Alternativ 3

Positivt:
-

BK3 blir fjernet i sin helhet til fordel for grøntareal i henhold til kommuneplanen og
forslag til kommunedelplan
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Negativt:
-

BK2 får tettere bebyggelse med mindre uteareal rundt husene. En internvei blir liggende
parallelt med kommuneveien, og vil visuelt bety større «harde flater» slik som asfalt og
parkering for biler i forhold til alternativ 1, der det er mulighet for noe
grøntarealer/beplantning mot vei

-

Eneste åpne areal inne i boligområdet er ny lekeplass (dagens BK1, mellom kommunal vei
og internveier)

-

Eldre hage med vindskjermet beliggenhet og et eldre frukttre, samt gammel geil, utgår og
blir til boligareal

Alternativ 4: Gjeldende reguleringsplan
For forslagsstiller/utbygger er det også mulig å bygge ut område innenfor gjeldende
reguleringsplan. VEG R i gjeldende reguleringsplan går vestover inn i grøntområdet i
kommuneplanen, og vil ikke kunne bygges. Men områdene som i planforslaget er avsatt til BK1,
BK2 samt LEK vil kunne bygges uten endring i gjeldende reguleringsplan. Her er ikke krav til
tetthet i henhold til ATP, og kryssløsningen mot Per Sivles vei er dårligere.

Figur 5: Gjeldende reguleringsplan – med regulert X-kryss mot Per Sivlesvei i øst. Ca-område som kan bebygges er
innrammet med rød strek.
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Andre problemstillinger
Forslagsstiller har nettopp kjøpt eiendom 66/66 i vest, og eier fra før av gnr 66/18. Dermed kan
utbygger bygge ut områdene gnr. 66/18 og gnr. 66/66. Områdene er regulert til boligformål. For å
få dette til, må bilvei reguleres helt fram til eiendommene. I dag er det regulert en bilvei opp fra
Avaldsnesvegen, men denne er uønsket/vanskelig å få bygd. Dette innebærer at planforslaget må
endres slik at KV1 blir forlenget helt frem til planområdets vestre grense (som erstatning for
GS1). Også i gjeldende reguleringsplan er det regulert bilvei frem til eiendommene fra øst (Veg R
i figur 5 over).
Som gjennomgående mulig skolevei, ønsker kommunen i utgangspunktet fortau langs denne
veien (KV1) dersom den skal forlenges. Men det er vanskelig pga. bratt terreng, uten å gjøre store
inngrep i friområdet vest for BK3. Nye enheter i vest vil ikke bli så mange at det krever fortau i
henhold til kommunal norm, og kommunen er dermed positiv til at det kan reguleres vei
vestover for å åpne opp nye områder sentralt i Kopervik for fortetting. Dette (endring av GS1 til
KV1) vil bli synliggjort i et nytt planforslag som legges ut til offentlig ettersyn.

Figur 6: Gnr. 66/66 og 66/18 som forslagsstiller senere ønsker å bygge ut (markert med røde sirkler). Planforslaget
omfatter arealene rett øst for disse to eiendommene.
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Kommunens vurderinger
Rogaland fylkeskommune har fremmet innsigelse til planforslaget ut fra to hensyn.

Innsigelsespunkt 1: Boligtetthet
Kommunen mener at hensynet til boligtetthet i dette området er av mindre viktighet, av flere
grunner:
1) Hele planområdet vil, uansett alternativ, gi totalt 20 boenheter. Selv om tettheten innenfor
de gule boligområdene endres ut fra ulike alternativ, er tettheten for området totalt sett lik
2) Kravet i ATP er 4-8 boenheter/daa innenfor en radius av ca. 750 m fra sentrum. Utenfor
denne er kravet 2,5 boliger/daa. Dette området ligger i randsonen av 750 m, alt ettersom
hvor man definerer «sentrum». Alle boligområdene rundt er eneboliger med adskillig
lavere tetthet (ca. 1-1,5 boenheter/daa), og utbygger mener det ikke er marked for
leilighetsbygg i dette området. Kommunen mener derfor at en tetthet på 3,0 (3,3 uten
LEK) er akseptabelt i området
3) Dersom man ikke legger til grunn at det skal bygges leilighetsbygg med adskillig tettere
utbyggingsstruktur, vil alternativ 1 (gjeldende planforslag) være det som sikrer best
bokvalitet for øvrig (luft mellom bygg, mindre internveier mv.)

Som kartene under viser, er avstand til sentrum 440 m hvis man legger korteste avstand til
grunn, men ca. 850 m hvis man legger en noe lenger avstand til grunn (der avstand er satt til
hovedvekt av nye boliger og sentrumskjerne).

Figur 7: Avstand fra BK1/BK2 til midt i sentrum er 850 m (Gåavstand fra BK1/BK2 til midt i sentrum)
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Figur 8: Avstand fra BK3 til starten av sentrum er 440 m (Gåavstand fra BK3 til Strømsund bro)

I planarbeidet har kommunen sammen med utbygger lagt stor vekt på å bevare en del
elementer (steingjerder, hage med tre, viktige grøntområder). Dette gir begrensning i
utnyttelse av planområdet. For kommunen har disse hensynene vært viktigere enn å oppnå
boligtetthet i henhold til den regionale planen. Området ligger ikke i det som anses som de
mest sentrale delene av Kopervik, selv om det ligger sentrumsnært. Gitt omkringliggende
bygningsstruktur, er det ikke ønskelig å gjøre området for tett. For utbygger er det også
praktiske problemer med ytterligere fortetting, deriblant fall på avløp, parkeringsdekning,
høydevirkning mv. Eksempelvis vil utbygging av FRI2 innebære at bygningsmasse her virker
svært dominerende i høyde i forhold til enebolig rett sør for planområdet/FRI2.
Hagen er – som hage betraktet – ikke noe å ta vare på, da den allerede er helt gjengrodd. Det
vil også være vanskelig å få et boligfelt til å vedlikeholde en hage i form av
vekster/hagekvalitet. Det har derfor ikke vært viktig for kommunen å beholde hagen som
«hage», men vi mener at hagen er et attraktivt samlingspunkt som kan fungere som lekeplass,
samtidig som noen historiske elementer (vegetasjon/frukttre og steingjerder/geil) rundt
danner en god ramme for lekeplassen.

Innsigelsespunkt 2: Grøntareal
Vedrørende innsigelsespunkt om inngripen i grøntarealer, har kommunen gjennom hele
planprosessen vurdert dette hensynet. Vi kan se at det er uheldig at nytt forslag til
kommunedelplan for Kopervik har avsatt hele BK3 til grøntareal, men samtidig er det ikke
vanlig å redusere grøntareal i en kommuneplan/kommunedelplan uten god grunn. Prosessen
med kommunedelplan og reguleringsplanen for Øvre Østremneset har gått parallelt, men
styrt fra ulike avdelinger innad i kommunen. Dette er noe av bakgrunnen for at disse to
planene ikke har synkronisert seg underveis. Kommunen har heller ikke ønsket å redusere
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grøntareal i overordnet plan, uten at det er gjort gode vurderinger og krav gjennom
reguleringsplan. Dette sikres best nettopp gjennom reguleringsplanen.
Imidlertid mener vi at planforslaget ivaretar de viktige grøntområdene og bruksområdene –
basert på barnetråkkregistreringer og kjent bruk – og at planforslaget dermed ikke kommer i
brukskonflikt med verken overordnet plan eller andre føringer.
Kommunen har også lagt andre hensyn til grunn:
1) Lekeplassen (LEK) er plassert på en gunstig vindskjermet plass og vil også bidra til bruk
av området
2) Befolkningen får en tverrforbindelse øst-vest gjennom området som de i dag ikke har.
Dette vil være svært positivt for gående og syklende på hele Østremneset
3) Planforslaget innebærer at forslagsstiller (som eier hele grøntområdet) ved utbygging
vederlagsfritt overdrar grøntområdet til kommunen. Kommunen vil dermed bedre kunne
tilrettelegge grøntområdet for allmenheten, enn hva dagens situasjon er
4) Akebakke: Som vist under er avgrensning av areal til akebakke og nytt boligfelt BK3
tegnet inn. Disse kommer ikke i direkte konflikt med hverandre. Det er selvsagt mulig å
bruke arealet der BK3 ligger til fremtidig lek, men kommunen har lagt vekt på å bevare de
områdene som gjennom registreringer og lokal kunnskap er brukt til lek. Dette innebærer
at andre områder kan vurderes utbygd der dette ikke kommer i konflikt med
friluftsinteressene og allmennhetens bruk.

Figur 9: Avgrensning av akebakke og nytt boligområde BK3
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Andre endringer i planforslaget
Foruten endringer i KV1 og GS1 som nevnt tidligere, vil kommunen også gjøre følgende
endringer:
1) FRI2 i gjeldende planforslag endres til et annet formål, f.eks. «Annen veggrunn – grønt»,
for å synliggjøre at dette ikke er et friområde, men et restareal (skråning) som skal
beplantes. Dersom det er behov for murer i området for å bygge opp tomter i BK1, vil noe
av dette antakeligvis bli regulert som privat areal, og ikke offentlig slik som i gjeldende
planforslag
2) Helt i nord i BK2 vil et område på 4 meters bredde (mot gnr. 66/706) bli regulert til
friområde, med plankrav om å opparbeide en sti fra Ivar Åsens veg opp til toppen av
friområdet (FRI1). Dette gjøres for å sikre adkomst til friområdet også fra nordøst. Det vil
bli tillatt å legge bygg innenfor BK2 helt inntil formålsgrensen mot ny sti

Figur 10: Forslag til ny grønn korridor (o_FRI) der rød pil er satt inn. Bredde ca. 4 m. Byggegrense mellom
ny grønnkorridor og BK2 vil da gå i formålsgrensen.

Veien videre
Kommunen har i denne plansaken vært svært delaktig, og hatt en god kommunikasjon underveis
med utbygger, for å lage en bedre reguleringsplan enn gjeldende reguleringsplan. Fra utbyggers
side har det vært ønskelig å fortette, men samtidig er boligmarkedet i Kopervik slik at det er
vanskelig å omsette boliger. Utbygger har derfor ikke ønsket å satse på leiligheter og mindre
boenheter i dette området.
Fra kommunens side har det vært ønskelig med fortetting, men med kvalitet. Kommunen har
god kjennskap til bruken av området gjennom barnetråkkregistrering, og har lagt dette til grunn
sammen med kommuneantikvarens vurderinger av historiske bygningselementer. Det er
kommunens oppfatning at planforslaget er en kraftig forbedring i forhold til gjeldende
reguleringsplan, samtidig som det gir bedre mulighet for myke trafikanter til sentrum, og at
10

kommunen selv vil disponere og kunne utvikle grøntområdene. Med et nytt planforslag der KV1
forlenges til planområdets vestgrense, kan også nye boligområder i vest mot Avaldsnesvegen
bebygges og gi ytterligere fortetting i et sentralt område av Kopervik.
Kommunen ber om tilbakemelding fra Rogaland fylkeskommune på de fremlagte alternativene.
Kommunen ønsker å legge et revidert planforslag ut på nytt offentlig ettersyn, der endringer i
KV1/GS1, sti i nordøst samt endringer i boligstrukturen for øvrig, blir synliggjort.
Kommunen ønsker primært å beholde alternativ 1 som utbyggingsalternativ, men vi ønsker at
fylkeskommunen kommer med tilbakemelding på hva som kan være en akseptabel løsning med
tanke på innsigelsen som er fremmet, før planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen

Aage Steen Holm
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Synnøve Hognestad (e-post)
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Synnøve
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Karmøy kommune - gnr 66 bnr 2 m fl - detaljregulering - øvre Østremneset - skisser
til oppfølging av innsigelse
Viser til brev datert 26.04.19 med skisser over alternative løsninger for plan 3047 i Karmøy
kommune, øvre Østremneset. Kommunen ber om tilbakemelding
Rogaland fylkeskommune har fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av to forhold:
- Boligtettheten er mindre enn krav satt i retningslinjer i Regional plan for areal og
transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet).
- Boligområdet BK3 griper inn i og bidrar til å splitte opp grøntområde i
kommuneplanens arealdel
Karmøy kommune har sendt fire alternative skisser til løsning, og ber om tilbakemelding
på hvilke av løsningene som best imøtekommer innsigelsene.
Vi vil her kort kommentere de ulike løsningen.
Alternativ 1 - Gjeldene planforslag:
Her er det ikke gjort noen enderinger som bidrar til å imøtekomme innsigelsene.
Fylkesrådmannen kan heller ikke se at de argumentene kommunene har nevnt for fordeler
med alternativet veier opp mot hovedinnvendingene i innsigelsen, manglende krav til
tetthet og inngrep/oppsplitting av grøntområde.
Alternativ 2 - BK3 reduseres med to boenheter:
Alternativet har redusert antall boenheter som blir liggende innenfor grøntområde fra 4 – 2
Dette er et skritt i rett retning, men fremdeles mener vi boligene i BK3 splitter opp
grøntområder en uheldig måte. Fylkesrådmannen sin vurdering er at forslaget ikke tar
tilstrekkelig hensyn til grøntområdet. Det er særlig uheldig at boligene vil punktere det
klare skillet mellom grøntområdet og boligområdene, som den nye veistrukturen vil danne.
Vi ber kommunen på ny vurdere om hele BK3 kan tas ut av planen.
Fylkesrådmannen er ellers enig med kommunen i at plassering av lekeplassen i dette
alternativ er bedre enn i alternativ 3.
Alternativ 3 – BK3 og LEK fjernes. LEK flyttes til en mer sentral beliggenhet i planområdet
Dette alternativet svarer isolert sett best ut innsigelsene fra Rogaland fylkeskommune.
Forslaget gir den høyeste tettheten samtidig som friområdet ikke blir berørt.

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

3201.05.50520
firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Samtidig fører alternativet til at lekeplassarealet blir mindre og at lekeplassen blir flyttet
høyere opp i terrenget. Den gamle frukthagen blir omgjort til boliger.
Alternativ 4 – gjeldene reguleringsplan
Kommunen peker på at det å bygge etter gjeldene reguleringsplan fortsatt er en mulighet.
Reguleringsplanen er gammel, og legger opp til lav tetthet, langt lavere enn anbefalinger
gitt i ATP – Haugalandet.
Fylkesrådmannen mener at det å beholde og bygge etter den gamle reguleringsplanen vil
være det dårligste alternativet. Reguleringsplanen er hverken i tråd med ATP –
Haugalandet eller kommuneplanen. Ved revidering og fastsetting av overordna planer,
ligger det en forventing om at gamle urealiserte detaljreguleringsplaner som er i strid med
overordna planer blir revidert før bygging. Dette gjelder både dersom arealformål ikke
samsvarer med overordna planer og i de tilfellene utnyttelsen ikke er i tråd med overordna
planer.
Oppsummering
Fylkesrådmannen mener alternativene 1 og 4 er de klart dårligste, og vil rå kommunen til å
ikke gå videre med disse. Heller ikke alternativ 2 og 3 gir etter fylkesrådmannen sin
vurdering gode nok løsninger.
I valg mellom hvilket av alternativene 2 eller 3 kommunen bør gå videre med, mener
fylkesrådmannen plassering av lekeplassen er en avgjørende faktor. Etter å ha vært på
befaring, ser fylkesrådmannen stor verdi i at lekeplassen blir plassert i området der
frukthagen ligger. Området ved frukthagen ligger lokalklimatisk mye bedre til enn
lekeplassen i alternativ 3. Det vil også være mulig å ta være på flere kulturhistoriske
element dersom lekeplassen blir lagt til frukthagen. Selv om alternativ 3 gir bedre tetthet
og heller ikke griper inn i friområder, vil vi på bakgrunn av plassering til lekeplassen likevel
rå kommunen til å arbeide videre med alternativ 2. En klar forutsetning er at området BK3
tas ut av planen.
Samtidig ber vi kommunen igjen vurdere om det kan legges til rette for en annen og tettere
type bebyggelse i sørøstre del av planområde. Om tettere bebyggelse skriver kommunen:
«Gitt omkringliggende bygningsstruktur, er det ikke ønskelig å gjøre området for tett. For
utbygger er det også praktiske problem med ytterligere fortetting, deriblant fall på avløp,
parkeringsdekning, høydevirkning. Eksempelvis vil utbygging av FRI 12 innebære at
bygningsmassen her virker svært dominerende i høyde i forhold til enebolig rett sør for
planområdet»
Fylkesrådmannen er ikke umiddelbart enig i disse vurderingene. Vi ber kommunen tegne
ut og visualisere et forslag for tettere bebyggelse i sørøst som kan inngå i alternativ 2. En
visualisering av bebyggelsen i digitalt verktøy vil kunne illustrere høydevirkning og hvordan
slik bebyggelse vil kunne virke sammen med øvrig bebyggelse.
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