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1.

SAMMENDRAG

Planforslaget skal tilrettelegge for boligbebyggelse i planområdet, og sikre nødvendige
uteoppholdsarealer, parkering etc for disse. Planen skal også regulere trase for gang- og
sykkelvei langs Tømmeråsveien, mellom Askimveien i sør og Korsegårdveien i nord.
Planforslaget skal også etablere en god kjøreadkomst til planområdet og løse
overvannshåndtering i området.

2.

INNLEDNING

2.1

BAKGRUNN

Tømmeråsen er avsatt til fremtidig areal for boligbebyggelse i Kommuneplan for Askim.
Tømmeråsen AS ønsker å utvikle området og ser på området som svært attraktivt for boliger.
Indre Østfold kommune stiller som krav for planarbeidet at planen medtar gang- og sykkelvei
mellom Tømmeråsen og Korsegård skole/Korsegårdkrysset. Kommunen ønsker også at
planen medtar en forlengelse av gang- og sykkelveien helt til Askimveien i sør.
Planforslaget er utarbeidet av Arkama AS som forslagsstiller, på vegne av Tømmeråsen AS
som grunneier/utbygger/oppdragsgiver.
2.2

BELIGGENHET

Planområdet ligger på Tømmeråsen, omtrent 2,0 kilometer øst for Askim sentrum.
Planområdet ligger nær Korsegård skole (ca.0,9 kilometer) og omtrent 2,3 kilometer til Askim
stasjon.

FIG 2.2 Overordnet plassering av planområdet
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2.3

FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING

Planforslaget er ikke konsekvensutredningspliktig. Området er avsatt til fremtidig boligformål i
gjeldende kommuneplan. Det faller ikke under noen av oppfangskriteriene i forskrift for
konsekvensutredningutredninger § 1 og § 2. Planforslaget faller heller ikke under forskriftens
§ 3 (med tilhørende vedlegg) over tiltak som må vurderes hvorvidt er
konsekvensutredningspliktige.
2.4

UTBYGGINGSAVTALER

Det foreligger per dags dato ingen utbyggingsavtale med Indre Østfold kommune.

3.

PLANPROSESSEN

Det ble avholdt oppstartsmøte hos Indre Østfold kommune den 27.02.2020. Oppstart ble
varslet på kommunens hjemmesider og i Smaalenene avis den 3.4.2020, og merknadsfrist
ble satt til den 4.5.2020.
Det har kommet inn 7 forhåndsuttalelser til planforslaget;
-

Hafslund Nett AS
Statens Vegvesen
Grunneier gbnr 47/1,3 – Øystein Kvakkestad
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Viken Fylkeskommune
Direktoratet for mineralforvaltning
NVE

Innspillene har blitt gjennomgått og flere tilpasninger er gjort for å komme merknadene i
møte. Disse er redegjort for i vedlegget Innkomne merknader, våre kommentarer.

4.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1

KOMMUNEPLAN

Planområdet omfattes av kommuneplan for Askim og er avsatt til fremtidig byggeområde for
bolig. Kommuneplanen legger opp til 3 boenheter per dekar.
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FIG 4.1 Utsnitt av kommuneplan

4.2

GJELDENDE REGULERINGSPLANER

Planområdet omfattes ikke av gjeldende reguleringsplaner.
4.3

FYLKESPLAN

Fylkesplan for Østfold ”Østfold mot 2050” er lagt til grunn for planarbeidet. Denne stiller krav
til effektiv utnyttelse av nye utbyggingsområder, klimatilpasning, etsetikkhensyn, gode og
varierte leke- og uteoppholdsarealer, tilgjengelighet til nærturområder og krav til universell
utforming.
4.4

STATLIGE BESTEMMELSER OG FØRINGER

Følgende rikspolitiske retningslinjer ansees som relevante for planarbeidet:
Statlig planretningslinje 26.09.2014
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (Rundskriv
T-2/2008)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Veileder T-1442/2016)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (Veileder T-1520)
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5.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

5.1

AVGRENSING OG STØRRELSE

Planområdets avgrensning er satt slik at to hensyn blir ivaretatt. Området skal dekke gangog sykkelvei på vestsiden av Tømmeråsveien mellom Askimveien i sør og Korsegårdveien i
nord, og området skal ivareta utbygging av planlagt boligfelt på Tømmeråsen.
Planavgrensningen er satt slik at den dekker en omtrent 11 meter stripe vest for
Tømmeråsveien. Denne sonen innebærer at deler av eiendommer gbnr 46/1, 46/2, 48/1,
48/3, 48/33 blir påvirket. Av trasehensyn for gang- og sykkelveien er en relativt stor del av
eiendom 48/3 berørt. I kryss ved Korsegårdveien og Askimveien er det avsatt noe større
areal mot veien for å ivareta svingradius etc. Dette påvirker eiendommer 100/5 og 100/18. I
tillegg er eiendom 46/51 (selve Tømmeråsen) inkludert i sin helhet for å sikre
boligutbyggingen.
Planområdet er totalt omtrent 44,6daa.

FIG 5.1 Planområdets avgrensing markert i blått

5.2

EIENDOMSFORHOLD

Planområdet består av deler av eiendom;
- Gnr.46/bnr.51
Tømmeråsen
- Gnr.46/bnr.1
Jorde sør for Tømmeråsen
- Gnr.46/bnr.2
Jorde sør for Tømmeråsen inntil Askimveien
- Gnr.48/bnr.3
Jorde nord for Tømmeråsen
- Gnr.48/bnr.1
Jorde nord for Tømmeråsen
- Gnr.48/bnr.33
Korsegård skole
- Gnr.100/bnr.5
Tømmeråseveien
- Gnr.100/bnr.18
Askimveien
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5.3

AREALBRUK

Planområdet består i dag av Tømmeråsen, en skogkledd ås omtrent 2 kilometer øst for
Askim sentrum. Planområdet omfatter også en omtrent 11 meter bred stripe dyrket mark øst
for Tømmeråseveien som skal reguleres til gang- og sykkelvei.
5.4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Det er i dag ingen bebyggelse innenfor planområdet unntatt eksisterende hovedbygning og
garasje tilhørende gården på eiendom 48/3.
5.5

KULTURMINNER OG HISTORISKE ANLEGG

Våningshuset på Tømmerås oppført 1888 er Sefrak-registrert (ligger like utenfor
planområdet). Ut over dette er det ingen kjente objekter eller funn innenfor planområdet.
Ettersom planområdet for det meste har fjell i dagen eller består av arealer med aktivt
landbruk, forventes det heller ikke funn.

FIGUR 5.5 Våningshuset på Tømmerås

5.6

LANDSKAP OG NATURFORHOLD

Planområdet ligger i et jordbrukslandskap langs Tømmeråsveien og omfatter også
Tømmeråsen, en skogkledd ås øst for Askim sentrum. Det er ikke gammel skog innenfor
planområdet.
Det er gjort flere funn av planter langs Tømmeåsveien, blant annet; Sauesvingel, Veitistel,
Alperips, Klasespirea, Storlind, Krypsoleie, Hagelupin, Engrapp, Lyssiv, Åkertistel, Harestarr,
Krukkeperleblom og Hundekjeks.
Rett øst for Tømmeråsveien ligger det en dam som er klassifisert som svært viktig. Her er det
funnet småsalamander. Planen vil ikke påvirke dammen.
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FIGUR 5.6 Utsnitt Artskart

5.7

REKREASJON OG BARNS INTERESSER

Planområdet består i dag av jorder og skogarealer. Ut over dette er det ingen spesielle
forhold knyttet til barn og rekreasjon som påvirkes av planforslaget. Planforslaget legger opp
til gang- og sykkelvei langs Tømmeråsveien.
5.8

GRUNNFORHOLD

Geoteknikk har i forbindelse med planarbeidet foretatt en geoteknisk vurdering (vedlegg).
Utbyggingsområdet av bolig er plassert på berggrunn (Glimmergneis).
Gang- og sykkelveien er planlagt lagt på leirsletter med hav- og fjordavsetninger med
sammenhengende tykt dekke fra 0,5m til flere titalls meter. Det er registrert kvikkleire eller
sprøbruddmateriale i underkant av 300 meter sørøst for byggeområdet.
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene i boligområdet er gode, mens det for gangog sykkelveien konkluderes med;
På grunnlag av topografi og informasjon fra vurdering av tilgjengelig data fra referansene (NGU, NVE osv.),
vurderes det at det ikke er reell fare for områdeskred da tiltaket med en G/S vei kan håndteres og prosjekteres
nærmere etter at supplerende undersøkelser er gjennomført. Det er derfor ikke nødvendig å utføre flere punkter
i prosedyren, og utredningen kan avsluttes.

5.9

TRAFIKALE FORHOLD

Planområdet har adkomst fra Tømmeråsveien (Fylkesvei 1266). Tømmeråseveien har en
oppgitt ÅDT på 1910 med en 10% andel lange kjøretøy. Fartsgrense på Tømmeråsveien er
80km/t (50km/t i ved krysset Korsegårdveien).
Mot nord avsluttes planområdet i krysset Tømmeråsveien – Korsegårdveien (Fv1270).
Korsegårdveien har en oppgitt ÅDT på 3085 med en 5% andel lange kjøretøy. Fartsgrense i
Korsegårdveien er 50km/t.
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Mot sør avsluttes planområdet i krysset Tømmeråsveien – Askimveien (Fv128). Askimveien
(mellom Sekkelsten og Askim sentrum) har en oppgitt ÅDT på 5133 med en 7% andel lange
kjøretøy. Fartsgrense i Askimveien er 70km/t. Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse i
forbindelse med planarbeidet (se vedlegg).
5.10

MILJØFORHOLD

Planområdet ligger tett på Tømmeråsveien og kan være støyutsatt. Det er også utstrakt
landbruk i nærområdet som kan generere noe støy og støv under tørre perioder med
jordbearbeiding.

FIG 5.10-1 Støysonekart. 80km/t uten tiltak. Utendørs oppholdsareal, høyde 1,5 meter. Gul- (55-65 dB) og rød
(>65 dB) støysone er tegnet inn. Merk: Ny adkomstvei er modellert som en usynlig støyskjerm i beregningen.
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FIG 5.10-2 Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442/2016

5.11

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Det er i dag ikke vann og avløp i planområdet. Det ligger nettstasjoner i nord ved Korsegård
skole og i sør ved krysset Askimveien-Tømmeråsveien. Det vil være behov for ny nettstasjon
i tilknytning til det planlagte boligområdet på Tømmeråsen.
5.12

LANDBRUK

Det planlagte boligområdet ligger på en kolle omkranset av jordbruksarealer. Planområdet
omfatter også jordbruksarealer langs Tømmeråsveien som skal omreguleres til gang- og
sykkelveg.
5.13

NÆROMRÅDET

Planområdet ligger omtrent 2 kilometer øst for Askim sentrum og har kjøreadkomst fra
Tømmeråsveien (Fv1266). Planområdet er i gangavstand til Korsegård skole som ligger
omtrent 800 meter nord for det planlagte boligområdet. Planen skal sikre arealer til gang- og
sykkelvei som knytter boligfeltet til skolen og til Askim sentrum (via eksisterende gang- og
sykkelvei langs Askimveien).
Askim stasjon ligger omtrent 2,2 kilometer fra planområdet.

11

6.

PLANFORUTSETNINGER

Planforslaget skal tilrettelegge for boligbebyggelse på delene av Tømmeråsen som er avsatt
til boligutbygging i Kommuneplanen. Planen skal sikre gode boliger, med uteoppholds- og
lekearealer av god kvalitet. Planen skal også sikre nødvendige arealer til parkering,
renovasjon etc.
I tillegg skal planforslaget tilrettelegge for en gang- og sykkelvei parallelt med
Tømmeråsveien fra Korsegård skole i nord til Askimveien i sør. Denne knyttes også sammen
med det planlagte boligområdet.

7.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Planforslaget legger opp til ny boligbebyggelse på den sørvestre delen av Tømmeråsen. Det
legges opp til ulike former for konsentrert småhusbebyggelse innenfor planområdet, blant
annet rekkehus/kjedede eneboliger og horisontaldelte flermannsboliger. Boligene blir
sørvest-vendte og har meget gode solforhold.
Boligene blir orientert rundt 2 samleveier som knyttes til Tømmeråsveien på «flata» sør for
Tømmeråsen. Flertallet av boligene får parkering i tilknytning til boenheten, men det legges
også opp til at enkelte av boligene får parkering i fellesanlegg nær adkomsten til området.
Det planlegges også felles renovasjonsanlegg nær parkeringsanlegget.
Boligfeltet planlegges med egne interne gangveier som igjen knyttes til hovedtrase for
gående og syklende langs Tømmeråsveien. Vi ser også på mulighetene for å knytte området
til Askim sentrum ved en «sti» rett vest fra planområdet.
7.1

PLANLAGT AREALBRUK

Planforslaget skal legge til rette for utvikling av boligprosjekter i planområdet. Planforslaget
inneholder også tilhørende parkerings- og uteoppholdsarealer. Forslaget skal også etablere
ny gang- og sykkelvei mellom Korsegård og Askimveien.
BKS1-5
o_BE1-2
f_BRE
f_BLK1-2
f_GF1-2
o_SGS1
o_SGS2
f_SPA1
O_SKV1
f_SKV1-2
o_SVG1-5
f_SF1-2
H140 1-5
H370
#1

Bolig, konsentrert småhusbebyggelse
Energianlegg
Renovasjonsanlegg
Kvartalslekeplass
Friområde
Gang- og sykkelveg, Tømmeråsen-Askimveien
Gang- og sykkelveg, Tømmeråsen-Korsegård
Parkering
Veg, offentlig
Veg, privat
Annen veggrunn, grøntareal
Fortau
Hensynssoner, frisikt
Hensynssone, høyspenningsanlegg
Bestemmelsessone, Midlertidig bygg- og
anleggsområde

AREAL (i m2)
16653
189
400
2141
4714
1835
4023
849
546
2708
9389
1171
589
213
16880
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FIG 7.1.1 Plankart, Nordre del (Korsegård)

FIG 7.1.2 Plankart, Søndre del (Askimveien)

FIG 7.1.3 Plankart, Midtre del (boligfelt på Tømmeråsen)
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7.2

BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING

Planforslaget legger opp til konsentrert småhusbebyggelse innenfor hele planområdet.
Bebyggelsen er organisert på begge sider av de to samleveiene som føres inn i
boligområdet.

FIG 7.2-1 Illustrasjonsplan

Bebyggelsen består av en blanding av rekkehus, kjedede eneboliger og flermannsboliger.
Boligene i «første rekke» mot vest/sørvest vil ha 2-3 etasjer med mulig utleiedel i sokkel,
mens øvrig bebyggelse vil være på 2 etasjer. Boligene gis et moderne utrykk og er plassert
skånsomt i terrenget. Samtlige boenheter som ikke ligger i sokkel, eller ligger i 2.etasje i
horisontaldelt flermannsbolig, skal oppfylle gjeldende krav til tilgjengelighet.
Boligene nærmest Tømmeråsveien er støyutsatt. For å bøte på dette etableres det en
støyskjerm langs veien i f_GF2.
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FIG 7.2-2 3D-Visualisering

7.3

TRAFIKKLØSNING

Adkomst til boligområdet er fra Tømmeråsveien. Avkjøring er av trafikksikkerhets-hensyn lagt
sør for selve Tømmeråsen hvor veien har flatet ut. Like etter avkjøringen deler veien seg i to
samleveier som fører inn i boligområdet. En vei stiger nordover opp Tømmeråsen og ender i
en vendehammer dimensjonert for renovasjonsbil. En annen samlevei føres nordvestover og
følger deretter høydekotene nordover til den også ender ved en vendehammer. Det
anbefales at fartsgrense på Tømmeråsveien reduseres (fra 80 km/t til 50km/t) fra noe sør for
innkjøringen til boligfeltet til Korsegård skole. Dette vil bedre trafikksikkerhet både i den
planlagte avkjørselen til boligfeltet, gjennom tunet på Tømmeråsen og for myke trafikanter
langs gang- og sykkelvei til Korsegård skole.
Det legges opp til gjesteparkering (og parkering for evt sokkelleiligheter) i et felles anlegg
nær krysset hvor samleveiene møtes. De aller fleste boligene får garasje/carport i tilknytning
til boligen, men det tillates også etablert carport reservert sokkelleiligheter ved fellesanlegget.
Samtlige boenheter skal ha tilgang på minimum en parkeringsplass under tak.
Nær fellesparkeringen plasseres også renovasjonsarealer slik at renovasjonsbil ikke behøver
å trekkes lenger enn nødvendig inn i boligområdet. Renovasjon er lagt i tilknytning til
vendehammer dimensjonert for renovasjonsbil. Dette er en trafikksikker løsning som fører til
at renovasjonsbil ikke trekkes unødvendig langt inn i boligområdet.
Hovedadkomst for gang- og sykkeltrafikk til området blir via ny gang- og sykkelvei parallelt
med Tømmeråsveien. Mot sør fører denne til gang- og sykkelvei langs Askimveien som fører
til Askim sentrum. Mot nord fører denne til Korsegård skole og gang- og sykkelvei herfra til
Askim sentrum. Internt i planområdet legges det opp til ensidig fortau langs begge
samleveiene som igjen knyttes til hovedtrase langs Tømmeråsveien. Det etableres også flere
mindre gangforbindelser på tvers av boligfeltet som gjør det enkelt for myke trafikanter å
forflytte seg. Se for øvrig trafikkanalyse.
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FIG 7.3 Gang- og sykkelveier. Ny hovedtrase i oransje, eksisterende i rødt. Korsegård skole markert
med rød sirkel. Gul linje viser mulig trase under vurdering.

7.4

UTEOPPHOLDSAREALER

Det planlegges en kvartalslekeplass på omtrent 1400m2 + 700m2 midt i boligfeltet.
Lekeplassen blir delt av nedre samlevei og de to delene tilpasses ulike aldersgrupper.
Lekeplassen knyttes til fortau langs samlevei og til gangveier internt i boligområdet. Samtlige
boliger får egne private uteoppholdsarealer og det er relativt store felles uteoppholdsarealer
mellom bygningene.
Det etableres også «allmenninger» mellom bygningsgruppene som er felles for området. Her
kan det etableres gangveier og mindre definerte uteoppholdsarealer som grillplass,
sittegrupper etc.
Boligene og uteoppholdsarealene nærmest Tømmeråsveien er i dag støyutsatt. Vi anbefaler
at fartsgrense på Tømmeråsveien reduseres til 50km/t. Dette vil også mer eller mindre fjerne
behovet for støydempende tiltak for den planlagte bebyggelsen og uteoppholdsarealer.
Dersom dagens fartsgrense på 80km/t beholdes vil det være behov for støyskjerming. Denne
plasseres i tilfelle i det regulerte friområdet (f_GF1) langs Tømmeråsveien.
7.5

TILKNYTNING TIL TEKNISK INFRASTRUKTUR

I oppstartsmøtet ble det diskutert påkobling for spillvann ved kum i Granåsveien (rett mot
vest fra Tømmeråsen) og påkobling for vann ved krysset Askimveien-Tømmeråsveien med
trase langs planlagt gang- og sykkelveg (mot sør). Det viser seg imidlertid at det ikke er
mulig med selvfall til disse punktene og en slik løsning forutsetter pumpestasjon.
Vi har i stedet sett på mulighetene for å gå med både vann- og spillvann i sørvestlig retning,
mot næringsfeltet. En slik løsning har gode fallforhold, behøver ingen pumpestasjon samtidig
som den kun forutsetter en felles grøft for vann og avløp. Indre Østfold kommune er i gang
med mengdemålinger før de kan godkjenne en slik løsning.
Traseen blir lagt sørvest fra boligfeltet ned til det regulerte industrifeltet nord for Askimveien
hvor den kobles på offentlig nett.
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FIGUR 7.2 – Skisse av VA-anlegg

7.6

AVFALLSHENTING OG VARELEVERING

Det legges opp til felles avfallshåndtering for boligene plassert der samleveiene møter
hverandre nær hovedadkomst til området fra Tømmeråsveien. Renovasjonsbil kan enten snu
i vendehammer ved avfallsanlegget eller i enden av begge samleveiene.
Samtlige boliger er lett tilgjengelige med varebil.
7.7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Omfatter krav til ferdigstillelse av infrastruktur og felles uteoppholdsarealer før det kan gis
brukstillatelse for første bolig. Gang- og sykkelvei mellom det planlagte boligfeltet på
Tømmeråsen til Koregårdkrysset skal være ferdigstilt eller under oppføring før det gis
brukstillatelse for første bolig.

8.

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

8.1

OVERORDNETE PLANER

Planforslaget er i tråd med overordnet planverk og forventes ikke å ha innvirkning på
overordnede planer.
8.2

STEDETS KARAKTER – LANDSKAP, BYFORM OG ESTETIKK

Planforslaget legger opp til utbygging av boliger på den sørvestre delen av Tømmeråsen.
Boligene legges langs høydekotene og blir godt tilpasset eksisterende terreng. Det legges
opp til en blanding av eneboliger, 2-mannsboliger og rekkehus (evt 4manns-boliger).
Boligene organiseres i «klynger» på inntil 5 boenheter side om side (med eventuell
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sokkelleilighet i 1.rad mot vest). Boligene skal fremstå som separate bygninger og skal i den
grad terrenget tillater være forskutte.
Ny gang- og sykkelveg legges nær Tømmeråsveien og skal legge beslag på så lite dyrkbar
mark som mulig. Arealet vest for gang- og sykkelveien som omfattes av planområdet (Annet
vegareal, grøntareal) skal i så stor grad som mulig tilbakeføres til jordbruk.
8.3

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Hovedbygningen på
Tømmerås som ligger rett utenfor planområdet er SEFRAK-registrert.
Det planlagte boligområdet ligger imidlertid på en ås, med kort avstand til fjell, så det er lite
sannsynlig at man vil støte på fredede kulturminner.
Traseen til gang- og sykkelveien går gjennom jordbruksarealer i drift og det er således lav
sannsynlighet for at man vil støte på kulturminner. Eventuelle funn sikres gjennom
reguleringsbestemmelse.
8.4

FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP II I NATURMANGFOLDLOVEN

Kravene er ikke til hinder for bebyggelse i området.
8.5

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG BARNS INTERESSER

Planforslaget forutsetter utbygging av i dag ubebygde skogseiendommer som i liten grad
benyttes til rekreasjon. Selv om dette for enkelte vil kunne medføre et tap av turområder er
det fortsatt rikelig med turterreng i området. Ny kvartalslekeplass vil være et verdifullt bidrag
til nærområdet og vil kompensere for det tapte skogsterrenget. Ny gang- og sykkelvei vil gi
en sikker skolevei for alle boliger langs Tømmeråsveien. Gang- og sykkelveien vil også
etablere nye muligheter for mosjonister i Askim ved å etablere en runde øst for byen. Det
ønskes også etablert en sti mellom det planlagte boligfeltet på Tømmeråsen og eksisterende
boliger mot vest (Granåsveien/Grønlundveien).
8.6

UTEOPPHOLDSAREALER I OG OMKRING PLANOMRÅDET

Forslaget har ingen negativ påvirkning på eksisterende uteoppholdsarealer i området.
8.7

SOSIAL INFRASTRUKTUR (SKOLE, BARNEHAGE, BO- / PLEIETILBUD)

Planforslaget legger opp til omtrent 60 nye boenheter. Området sogner til Korsegård skole
som ligger omtrent 800 meter nord for boligfeltet.
Nærmeste barnehager (Regnbuen, Trippestadlia og Ole Brumm) ligger også på Korsegård
8-900 meter mot nord.
8.8

UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET

Prinsipper for universell utforming er lagt til grunn i planleggingen av prosjektet. Utearealene
er tilgjengelige for alle og det legges opp til at samtlige boenheter tilfredsstiller krav til
tilgjengelighet.
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8.9

ROS

ROS-analysen finner ingen umiddelbare hindringer for planforslaget.
FARETEMA
Ustabil grunn/ Masseras/-skred

Ekstrem nedbør/ vindutsatte området

Sårbar fauna/fisk
Landbruk
Radon

Støv og støy; trafikk

Trafikksikkerhet

Kulturminner

TILRÅDNING OM TILTAK
Geoteknikk AS har foretatt en geoteknisk vurdering av
planområdet. Selve boligfeltet er plassert i et område
med berg i dagen og antas ha gode grunnforhold.
Gang- og sykkelvei sør for Tømmeråsen ligger relativt
nær registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale.
Rapporten konkluderer imidlertid at det er liten fare
for områdeskred og at prosjektering kan fortsette.
Supplerende undersøkelser må foretas i senere fase.
Utvikle gode og fremtidsrettede løsninger for
håndtering av ekstremnedbør og hindre problemer
med overvann. God avrenning fra boligfelt.
Det må foretas en tilstandsvurdering av eksisterende
vegetgasjon som kan føre til skade på ny bebyggelse,
utearealer etc.
Ingen kjente tilfeller. Vegetasjon i planområdet bør
registreres og evt bevares.
Planområdet ligger i et område med aktivt landbruk.
Dette kan medføre periodevis støy- og
støvforurensning.
I henhold til krav i teknisk forskrift (TEK 17),
gjennomføre radonreduserende tiltak ved prosjektering
og bygging av nye bygg hvor mennesker vil oppholde
seg over tid.
Støydempende tiltak foretas hvor støyen overskrider
grenseverdiene. Tiltakene må synliggjøres i søknad
om rammetillatelse.
Fartsgrense på Tømmeråsveien bør reduseres fra
boligfeltet til Korsegård skole.
Vurdere trafikksikkerhetstiltak som etablering av
overgangsfelt og/eller redusert fartsgrense. Sikre
frisiktsoner i kryss både for kjørende og syklende.
Etablere gangveier og knytte disse sammen med øvrig
gangveinett.
Fartsgrense på Tømmeråsveien bør reduseres fra
boligfeltet til Korsegård skole.
Stanse arbeidet og varsle fylkeskonservatoren dersom
man i byggearbeider avdekker forhold som kan være
av kulturell verdi.

FIGUR 8.9-1Utdrag fra ROS-analyse
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FIGUR 8.9-2 Utsnitt av NGUs Radonkart

8.10

LANDBRUK

Det er dyrket mark innenfor planområdet. Selve boligområdet vil ikke påvirke
landbruksarealer men planlagt ny gang- og sykkelvei vil legge beslag på rundt 10daa jorder
langs Tømmeråsveien. Planforslaget og plasseringen av trase for ny gang- og sykkelvei
langs Tømmeråsveien er lagt slik at den legger beslag på minst mulig dyrket mark. Arealer
regulert til Annet vegareal, grøntareal vest for gang- og sykkelveien skal i så stor grad som
mulig kunne tilbakeføres til landbruk.
8.11

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Tiltaket vil føre til behov for ny nettstasjon (trafo) i området. Det er satt av areal til nettstasjon
sentralt i området. Det kan også være behov for å etablere en trykkøkningsstasjon for
brannvann (se utredning vann og avløp) innenfor planområdet.
8.12

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Planforslaget forventes ikke å ha stor innvirkning på næringsinteresser i Indre Østfold
kommune.
8.13

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET FOR BERØRTE EIENDOMMER

Planen vil på sikt øke antall boliger i området. Dette vil ha en viss påvirkning på trafikk, skoler
og barnehager i området. Den planlagte gang- og sykkelveien langt Tømmeråsveien vil
legge beslag på noe dyrket mark. Traseen er derfor lagt tett inntil veien for å redusere arealet
som blir beslaglagt.
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9.

VEDLEGG
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:
Vedlegg 6:
Vedlegg 7:
Vedlegg 8:
Vedlegg 9:
Vedlegg 10:
Vedlegg 11:
Vedlegg 12:

Plankart
Reguleringsbestemmelser
ROS-Analyse
Illustrasjonsplan
Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er
vektlagt i planforslaget.
WSP, Støyutredning for reguleringsplan
Geoteknikk, Geoteknisk vurdering
Solstudie
Terrengsnitt
3D-Visualisering
Trafikkanalyse
Teknisk plan, gang- og sykkelveg langs Tømmeråsveien
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