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1 SAMMENDRAG 
Konsekvensutredning av forholdet til overordnede planer og mål er gjennomført i henhold til fastsatt planprogram.  
 
Overordnede planer og mål er oppsummert, gruppert og vurdert temavis;  

• Arealbruk-, fortetting-, transport- og klimagassreduksjon,  
• Bolig- og byromskvalitet, folkehelse- og miljøkrav 
• Estetikk- og kulturminnehensyn 
• Tekniske-/funksjonskrav 

  
Forholdet til disse overordnede krav/målsetninger er hovedsakelig utredet og redegjort for i andre KU-rapporter som følger plansaken og det henvises til 
disse. Bestemmelser om tilstrekkelig sosial infrastruktur og forbud mot omdisponering av areal avsatt til friområde er vurdert og negative konsekvenser 
vurderes å bli oppveiet av andre positive konsekvenser.  
 
Endringer som Alt. 1 medfører i forhold til gjeldende reguleringsplaner er beskrevet. Endringer som ikke er utredet i andre KU-rapporter er vurdert. Dette 
gjelder mindre vesentlige formålsendringer og -omdisponering som er vurdert å gi enten ubetydelige eller positive konsekvenser.  
 
Ved sikring av foreslåtte avbøtende tiltak (jf. øvrige KU-rapporter) vil Alt. 1 ha tilsvarende eller bedre måloppnåelse enn referansealternativet (Alt. 0) i forhold 
til overordnede planer og mål. Alt. 1 forslagsstillers alternativ inkl. foreslåtte avbøtende tiltak kan dermed anbefales lagt til grunn for reguleringsplan for Del av 
Åsgård, fv. 108 og 451.   
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2 BAKGRUNN 
I følge planprogram for reguleringsplanarbeidet (fastsatt 16.11.2017 av Bystyret) skal det gjennomføres konsekvensutredning av planens forhold til 
overordnede planer og mål. Planprogrammet fastsetter hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres: 
 

 

3 GRUNNLAG FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN  
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
• Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014). 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 
• Fylkesplan for Østfold mot 2050 
• Kommuneplanens arealdel 2011-2023. 
• Kommunedelplan for Fredrikstad byområde (”byområdeplanen”) 2011- 2023. 
• Kommunedelplan bolig – boligpolitisk plan 2015-2026 
• Kommunedelplan for folkehelse 2015-2018 
• Bypakke Nedre Glomma 
• Indre ring-strategien i byområdeplanen. 
• Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad 2017  
• Gjeldende reguleringsplaner Plan-ID: 0106_418, 468, 486, 514, 529, 552, 558, 565 og 1124 
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4 ALTERNATIVER 
4.1 ALT. 1 - FORSLAGSSTILLERS ALTERNATIV (PLANFORSLAGET) 
 

 
Illustrasjon: Forslagsstillers alternativ har høyere utnyttelsesgrad enn nullalternativet og innebærer endring av dagens vegsystem. 
 
 
Nord i planområdet (på Værstetorvet nærmest elva) viser forslagsstillers alternativ 
rene kontor-/næringsbygg nærmest Slippen og langs parken ved 
administrasjonsbygget. De to andre bygningene har tre-etasjers baser med handel 
på gateplan og to kontoretasjer. Over basen er det tårn med boliger i fire og fem 
etasjer med uteoppholdsarealer på tak. Gateløp og åpninger mellom bygningene 
danner tverrforbindelser og knytter seg til omkringliggende gang-/sykkelveinett og 
grønnstruktur. Torvet i gangbroaksen er gang-/sykkelprioritert, og forlenges med et 
gangfelt over Jens Wilhelmsens gate.  
 
Sør i planområdet (på Åsgårdjordet) er det i forslagsstillers alternativ vist et 
sentrumssenter i en etasje mot sør og to etasjer mot nord / Jens Wilhelmsens gate. 
Over handelsarealene etableres det boligbebyggelse, fra tre til ni etasjer, med 
tilkomst, lek- og uteoppholdsarealer. Det etableres parkering under bebyggelsen 

både nord og sør for Jens Wilhelmsens gate. Bygningshøyde i planområdet er fra 
fire til elleve etasjer. 
 
Forslagstillers alternativ består av ca. 260 boliger (ca. 25.500 m2 BTA), ca. 500 
kontorarbeidsplasser (ca. 12.700 m2) og ca. 600 arbeidsplasser for handel, service 
og servering (ca. 33 500 m2, hvorav salgsareal handel ca. 27 000 m2 BRA) og ca. 
800 P-plasser i kjeller og P-hus.  
 
Vegsystemet i forslagsstillers alternativ har en ny rundkjøring på Jens Wilhelmsens 
gate like vest for Bjølstadtunnelen, med nye sideveier i forlengelsen av Rødsveien 
og Verkstedveien. Sistnevnte bidrar til å separere biltrafikk fra gangbroaksen slik at 
torvet blir gang/sykkelprioritert. 
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4.2 ALT. 0 - NULLALTERNATIV (DAGENS PLANSTATUS) 
 

 
Illustrasjon: Nullalternativet er basert på gjeldende reguleringsplaner/byområdeplan og eksisterende vegsystem.  
 
Konsekvensene av forslagsstillers utbyggingsalternativ skal vurderes opp mot et 
referansealternativ, kalt nullalternativet. 
 
Valgt nullalternativ i dette tilfellet viser en framtidig utbygging basert på formål og 
bestemmelser i gjeldende planer, inkludert en videreføring av dagens vegsystem.  
 
I nordre del av planområdet (på Værstetorvet) er det i nullalternativet vist 
kontorbygg med handel/bevertning i 1. og evt. 2.etasje. Bebyggelsens høyde 
samsvarer med regulert høyde (kote + 17,4 og + 19,4). Gateløp mellom byggene 
på østsiden av Værstetorvet korresponderer med åpninger mellom/gjennom 
kontorbyggene på vestsiden og gir tverrforbindelser mellom 
administrasjonsbygget/parken og Bjølstad. Bebyggelsen avgrenser et plassrom 
rundt torvet med isbanen, og lengst sør på Værstetorvet danner en tverrstilt 
bygning fondmotiv.  
 

Sør for Jens Wilhelmsens gate (på Åsgårdjordet): Nullalternativets bebyggelse 
nærmest Jens Wilhelmsens gate er kontorbygg med handel/bevertning i 1. og evt. 
2. etasje. Øvrig bebyggelse på Åsgårdjordet er vist som ren boligbebyggelse. 
Lengst i sør avviker nullalternativet fra gjeldende reguleringsplan, som her 
fastsetter bensinstasjon/forretning i 1 etasje. Her er nullalternativet tilpasset 
byområdeplanen som viser samme formål på hele Åsgårdjordet. Bensinstasjon 
vurderes ikke aktuelt å videreføre, og det antas å ligge til rette for 3-4 etasjes 
bebyggelse også lengst sør. Øvrig bebyggelse på Åsgårdjordet samsvarer med 
regulert høyde (kote + 17,4) i gjeldende reguleringsplan. 
 
Nullalternativet består av ca. 170 boliger (17 000 m2 BTA), ca. 300 
kontorarbeidsplasser (ca. 7 000 m2 BTA) og ca. 200 arbeidsplasser knyttet til 
handel, service og servering (ca. 10 000 m2, hvorav salgsareal handel ca. 8 000 
m2 BRA) og ca. 500 P-plasser i kjeller. Vegsystemet i nullalternativet tilsvarer 
dagens situasjon.
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5 METODE  
 
Målsetninger i overordnede planer er oppsummert ihht. planprogrammet.  
 
Denne KU-rapporten omhandler krav og tema som er nærmere og mer detaljert 
utredet i de øvrige KU-rapportene som følger plansaken, og henviser i stor grad 
videre til disse for mer detaljert informasjon/vurdering. Kun der et tema ikke er 
utredet i annen KU-rapport gjøres en egen vurdering i denne rapporten.  
 
Konsekvenser for disse temaene/målsetningene som følge av Alt. 1 (planforslaget) 
utredes med utgangspunkt i metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 
kapittel 6, ikke-prissatte konsekvenser, i en noe forenklet og tilpasset variant. 
Vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser gjøres med hensyn på verdi, 
omfang og konsekvens.  
 
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område, miljø eller tema er. 
 
Med omfang menes en vurdering av graden av endring som 
Alt. 1 medfører for den overordnede målsetning/tema. Omfang sammenlignes med 
referansesituasjon (Alt. 0).  
 
Med konsekvens menes fordeler og ulemper planen/tiltaket (Alt. 1) vil medføre 
sammenlignet med Alt. 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og 
omfang. Konsekvens fastsettes ved bruk av konsekvensvifta, se figur.  
 
Alternative løsninger og variasjoner er drøftet der det er relevant for å belyse 
fordeler og ulemper med Alt. 1. Ved negativ konsekvens foreslås avbøtende tiltak.  
 
Planforslagets (Alt. 1) fravik og endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner i 
planområdet er redegjort for i eget kapittel og det er gjort en forenklet vurdering av 
verdi, omfang og konsekvens der tema ikke er behandlet i andre KU-rapporter.  
 

 
Illustrasjon: Konsekvensvifta
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6 OVERORDNEDE PLANER OG MÅL 
6.1 MÅLBARE MÅL – KONKRETISERING OG GRUPPERING 
 
Under følger en oppsummering av krav og målsetninger i overordnede planer som er relevante for planområdet.  
Flere tema/målsetninger omtales i planer på både statlig-, fylkes- og kommunalt nivå. For å forenkle konsekvensutredningen og unngå gjentakelser er overordnede 
målsetninger sortert i fire hovedtema, markert med ulike farger i tabellen under.   
 

• Rosa: Arealbruk, fortetting, transport, klimagassreduksjon 
• Grønn: Bolig- og byromskvalitet-, folkehelse- og miljøkrav 
• Gul: Estetikk- og kulturminnekrav 
• Blå: Tekniske-/funksjonskrav 

 
OVERORDNET 
PLAN 

MÅLSETNING / BESTEMMELSE TEMA 

Statlig 
planretningslinje – 
Klima- og energi-
planlegging i 
kommunene 

Kommunene skal gå foran, og bruke et bredt spekter av sine roller og virkemidler, i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.   

Kommunene skal sikre effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging  

Rikspolitisk 
retningslinje for 
styrking av barn 
og unges 
interesser i 
planleggingen 

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.  
Kommunene skal avsette tilstrekkelig, egnet areal til barnehager.    
Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Rikspolitisk 
bestemmelse – 
Kjøpesentre 

Styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg.  
Unngå byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil.  
Langsiktig mål; Bærekraftige og robuste by/tettstedsstrukturer som bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

 

Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i tråd med regionale planer.  
I områder som ikke omfattes av slike regionale planer skal kjøpesentre være <3000 m2. 

 

Retningslinje for 
støy –  
T-1442/2016 

Retningslinjen anbefaler utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Den anbefaler også utendørs støygrenser ved 
etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven (TEK).  

 

Retningslinje for 
luftkvalitet –  
T-1520 

Retningslinjen anbefaler grenser for luftforurensning (svevestøv (PM10) og NO2) ved etablering av nye boliger og annen forurensningsfølsom bebyggelse. 
Retningslinjen kommer til anvendelse bl.a. ved etablering av eller utvidelse av veganlegg som kan påvirke luftkvaliteten vesentlig. 

 

Fylkesplan for 
Østfold 

Fortetting skal skje med kvalitet – ved at både verneinteresser og eksisterende utbyggingsmønster hensyntas i tettbygde strøk.  
Fortetting kreves for å bygge opp om eksisterende senterstruktur og kollektivtrafikk, samt for å redusere transportbehov og klimagassutslipp.  
Byutvikling og fortetting skal sikre god funksjonalitet, verdiskaping og attraktivitet, bevaring av historie og identitet, grønnstruktur og rekreasjonsområder, og dermed 
bedre folkehelse. 

 

KDP 
Byområdeplanen 
og KPA 
Kommuneplanens 
arealdel 

Styrke sentrums attraktivitet  
Styrke sentrum som sosial arena  
Legge til rette for økt aktivitet  
Bidra til økt mangfold  
Styrke tyngdepunktene Gamlebyen, FMV og dagens sentrum/Grønli  
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OVERORDNET 
PLAN 

MÅLSETNING / BESTEMMELSE TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KDP 
Byområdeplanen 
og KPA 
Kommuneplanens 
arealdel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvikle et kompakt handelssentrum for økt verdiskaping og med akseptable gangavstander. Styrke handelsaksene Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorget – 
gangbroa – FMV og Nygaardsgata 

 

Fokus på byen som sosial arena: bilfrie plasser og torg, sykkel/gange, mangfoldig kulturliv, sikre oppholdsarealer  
Legge til rette for betydelig boligutvikling og nødvendig sosial infrastruktur innenfor byområdet.  
Fokus på elverommet som sentralt byrom og ikke en grense mellom by og omland. Sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva  
Styrke sammenhenger mellom grøntområder  
Legge til rette for fysisk aktivitet  
Et overordnet transportsystem med fokus på indre sentrumsring, parkering tilknyttet hovedveinettet, tilrettelegging for sykkel, gode gangforbindelser og 
parkeringspolitikk som bidrar til økt bruk av sentrum. 

 

H320_1: Flomsikring ihht. TEK av evt. bebyggelse under kote + 2,5  
H810_17: Felles, helhetlig planlegging/utvikling av omr. sør for gangbroa skal sikre plassdannelse, infrastruktur og funksjonsinnhold knyttet til sentrumsformål.    
Krav om vann- og avløp, fjernvarme, rekkefølgekrav  
Byggegrenser: Kvartalsbebyggelse skal følge byggelinje mot fortau. Ny bebyggelse kan plasseres mot nabogrense der dette er vanlig. Utkragende bygningsdeler ut 
over byggelinje og tomtegrenser tillates ikke. Balkonger for sikring av uteareal for boliger kan likevel tillates utkraget 1,0 m utenfor vegglivet høyere enn 1.etasje nivå, 
når det er forsvarlig ut fra estetiske krav, brannsikring og andre viktige hensyn. I områder med kvartalsbebyggelse tillates ikke trapper og ramper for gang- og 
kjøreadkomst til bygning plassert utenfor veggliv i eiendomsgrense. Eksisterende kvartalsstruktur skal opprettholdes. Det tillates ikke sammenbygninger over 
eksisterende gateløp, plasser, m.v. 

 

Høyder: Område 05 sør på Værstetorvet: Det må gjøres særskilte høydevurderinger i detaljreguleringer.  
I tillegg til byggehøydene tillates det konstruksjoner/oppbygg som sikrer adkomst til evt. takterrasse/takflate gjennom trapp/heis. Videre tillates det lettere 
konstruksjoner som rekkverk på tak med maks høyde 1,3 m.  
Innenfor formålsgrensen Sentrumsformål skal 1 etasje i bygg som vender mot offentlig gate, fortau eller plass, ha høyde på min. 4,2 m overkant- overkant gulv. 

 

Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål.  
Utenfor sentrumsformål, men innenfor sentrumsområdet kan det etableres kjøpesenter dersom det gjennom reguleringsplan gis mulighet for dette. Det stilles krav til 
at det utarbeides analyser som viser at gjennomføringen av plan bidrar til å støtte formål som nevnt i forskrift til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Analysen 
skal dokumentere at funksjonen styrker eksisterende bykjerne. 

 

Universell utforming skal ivaretas i tråd med krav i TEK  
I første etasje innenfor sentrumsformål, i bygg som vender mot offentlig gate/fortau eller plass skal det være forretninger, serveringssteder eller annen virksomhet 
med aktiv, utadrettet fasade.  

 

Leke-, ute- og oppholdsplasser:  
I reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og søknad om byggetillatelse skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i pbl § 28-7.  
Det skal legges vekt på at arealene oppfyller normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende statlige regler og retningslinjer.  
En tilstrekkelig del av utearealet skal være egnet for lek. Før ferdigattest kan gis, må utearealer være ferdig opparbeidet.  
Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.  
 
Arealer for opphold må enten være på egen tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på bakkeplan.  
Innenfor areal avsatt til sentrumsformål i planen er det krav om 15 m2 uteareal per boenhet.  
Utenfor sentrumsformål, men innenfor sentrumsområdet er det krav om 25 m2 uteareal per boenhet.  
I områder for sentrumsformål, der det kan redegjøres for nærhet og god tilgjengelighet til offentlige parker og lekeplasser, kan kravet til uteareal reduseres.  

 

Bilparkering:  
Min.-krav i sentrumsområdet: 
Pr. 100 m2 BRA  

- forretning med tilhørende lager: 1,5 pl. 
- kontor: 1 pl. 
- restaurant: 1,5 pl. 

Pr. 
Bolig > 80 m2 (leilighetsprosjekt): 1 pl. 
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OVERORDNET 
PLAN 

MÅLSETNING / BESTEMMELSE TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KDP 
Byområdeplanen 
og KPA 
Kommuneplanens 
arealdel 

Bolig 40-80 m2: 0,8 pl. 
Bolig < 40 m2: 0,5 pl. 
Enebolig: 1 pl. 
Andre bygg: P-dekning vurderes særskilt.  
 
Sykkelparkering:  
Min.-krav i sentrumsområdet:  
Pr. 100 m2 BRA forretning/kontor: 3 pl. 
Pr. bolig i flerbolighus: 1-3 pl.  
Andre bygg: P-dekning vurderes særskilt.  
 
Miljøkvalitet: Normer for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet skal følge de til en hver tid gjeldende statlige regler og retningslinjer. Virksomhet må ikke føre til 
vesentlig sjenanse eller ulempe utover det som er påregnelig.  

 

Krav om radonsikring, risikovurdering grunnforhold og grunnforurensning, redegjørelse for overvannshåndtering og renovasjonsløsning.   
Estetikk: Utvendig anlegg og innretninger på offentlig grunn og på offentlig tilgjengelig areal skal gis høy kvalitet og god estetisk utforming tilpasset områdets 
karakter. 

 

Natur: Temakart biologisk mangfold og annen tilgjengelig kunnskap skal legges til grunn ved all kommunal saksbehandling der det er relevant. Byggesaker skal 
vurderes opp mot kravene i naturmangfoldloven. 

 

Landskap og grønnstruktur: Parker, uteoppholdsareal og friområder merket med P, U, F tillates ikke omdisponert.  
Bevaring, Kulturmiljø: 
Tiltak etter pbl skal ikke forstyrre eller forringe historiske, arkitektoniske eller andre kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til bygninger eller bygningsmiljø. Tiltak 
som berører bygninger eller bygningsmiljøer omfattet av hensynssoner kulturmiljø må forholde seg til verneverdig bebyggelse på en måte som ivaretar hensynet til 
byggehøyder, målestokk, uttrykk og møtet mellom gammelt og nytt. Søknaden skal dokumentere hvordan hensynene er ivaretatt. 

 

Indre Ring: Sikre framkommelighet for næringstrafikk og trafikkflyt på ringveien og dermed avlaste bygatenettet for gjennomkjøring / biltrafikk samt tilrettelegge bedre 
for gange, sykling og kollektiv i sentrum. 

 

KDP Boligpolitisk 
plan 

Boligutvikling skal bidra til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.  
Boligutvikling skal bidra til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å bo og bidra til at alle har tilgang på egnet bolig. 

 

50 % av boligbyggingen bør skje ved fortetting med kvalitet i byområdet.  
KDP Folkehelse Arealplanlegging og byutvikling skal bidra til å bedre folkehelse og levekår, samt å redusere sosial ulikhet.  
Bypakke Nedre 
Glomma 

Regionen skal samarbeide om tiltak for å redusere transportbehovet, satse på kollektivtransport og sammenhengende sykkelveinett, begrense privatbilbruk og 
tilrettelegge for miljøvennlig og effektiv transport med kollektiv sykkel og gange. 

 

Sykkelplan: 
Hovedsykkelruter i 
Sarpsborg og 
Fredrikstad 

Eget anlegg for sykkel (sykkelvegfelt) er anlagt i Jens Wilhelmsens gate (rute 13.5). Eget anlegg for sykkel skal ihht. sykkelplanen innarbeides i planområdet mellom 
Bjølstadveien og gangbroa (rute 2.3). 
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6.2 OPPSUMMERING OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR PLANOMRÅDET 
Overordnede krav og målsetninger oppsummert:  
 
6.2.1 AREALBRUK, FORTETTING, TRANSPORT, KLIMAGASSREDUKSJON  

• Høy bolig-, handel-, service- og arbeidsplassfortetting og tilstrekkelig sosial infrastruktur i sentrum, 
nær kollektivtilbud og med god gang-/sykkeltilgjengelighet, for å redusere transportbehov med privatbil og dermed klimagassutslipp.    

• Sentrum skal styrkes og utvikles til et kompakt, attraktivt handelssentrum med akseptable gangavstander og økt verdiskaping. 
• Styrke handelsaksene Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorget – gangbroa – FMV og Nygaardsgata.  
• Elverommet skal være et sentralt byrom og ikke en grense mellom by og omland. Fysisk og visuell tilgjengelighet til elva skal sikres. 
• God framkommelighet for næringstrafikk på indre sentrumsring,  
• Parkering tilknyttet hovedveinettet og parkeringspolitikk som bidrar til økt bruk av sentrum 
• Tilrettelegging for sykkel- og gangforbindelser innenfor og på tvers av ringveien, med god tilknytning til områdene utenfor sentrum.   

 
 
6.2.2 BOLIG- OG BYROMSKVALITET-, FOLKEHELSE- OG MILJØKRAV 

Byutvikling og fortetting i sentrum skal sikre:  
• Høy boligandel med varierte boligtyper/størrelser for ulike målgrupper og tilstrekkelig sosial infrastruktur 
• Gode leke-/uteoppholdsarealer og byrom for alle, som er sikre, varierte, grønne og solrike, forurensningsfri og tilrettelegger for aktivitet og sosiale møteplasser 
• Naturmangfold og sammenhengende blågrønn struktur skal sikres og forsterkes.  
• Eksisterende regulerte parker, uteoppholdsareal og friområder skal ikke omdisponeres.  
• Sikring av disse forholdene vil bidra til å bedre folkehelse og levekår 

 
 
6.2.3 ESTETIKK- OG KULTURMINNEHENSYN 

• Fortetting skal skje med hensyn til omkringliggende bebyggelse og landskap, inkl. kulturminneverdier i eller ved planområdet.  
• Utvendig anlegg og innretninger på offentlig tilgjengelig areal skal ha høy kvalitet og god estetisk utforming tilpasset områdets karakter 

 
 
6.2.4 TEKNISKE-/ FUNKSJONSKRAV 

Krav om effektiv energibruk, energiomlegging, flomsikring, plankrav, VA, fjernvarme, rekkefølgekrav, byggegrenser, universell utforming, radonsikring, sikkerhet ifht. 
geoteknikk og grunnforurensning, overvannshåndtering og renovasjonsløsning.  
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7 KONSEKVENSUTREDNING 
Denne KU-rapporten omhandler krav og tema som er nærmere og mer detaljert utredet i de øvrige KU-rapportene som følger plansaken.  
Utredningen henviser i stor grad videre til øvrige KU-rapporter for mer detaljert informasjon/vurdering. Rapporten er dermed kortfattet og må leses som en 
overordnet oppsummering.  
 
7.1 AREALBRUK, FORTETTING, TRANSPORT, KLIMAGASSREDUKSJON 

• Høy bolig-, handel-, service- og arbeidsplassfortetting og tilstrekkelig sosial infrastruktur i sentrum, 
nær kollektivtilbud og med god gang-/sykkeltilgjengelighet, for å redusere transportbehov med privatbil og dermed klimagassutslipp.  

• Sentrum skal styrkes og utvikles til et kompakt, attraktivt handelssentrum med akseptable gangavstander og økt verdiskaping. 
• Styrke handelsaksen Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorget – gangbroa – FMV.  
• Elverommet skal være et sentralt byrom og ikke en grense mellom by og omland. Fysisk og visuell tilgjengelighet til elva skal sikres. 
• God framkommelighet for næringstrafikk på indre sentrumsring,  
• Parkering tilknyttet hovedveinettet og parkeringspolitikk som bidrar til økt bruk av sentrum 
• Tilrettelegging for sykkel- og gangforbindelser innenfor og på tvers av ringveien, med god tilknytning til områdene utenfor sentrum.   

 
Forholdet til disse overordnede krav/målsetninger er utredet i:  

KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap  
KU for Handel  
KU for Trafikk  
 

Vedr. målsetning om tilstrekkelig sosial infrastruktur:  
Verdi: Det ligger en barnehage inntil planområdet i vest og det er kapasitet på flere på nordre Kråkerøy. Ny videregående skole planlegges på FMV 
vest, og lokalisering av ny barne-/ungdomsskole i sentrum vurderes i kommunale planprosesser. Tilstrekkelig sosial infrastruktur er viktig, men 
kommunens vurdering har vært at skole-/barnehageutbygging skal følge en ønsket boligfortetting i sentrum og ikke omvendt. Det er ikke kommet 
innspill om at aktuelle planområde er vurdert for slik bruk.  -> Liten til middels verdi. 
 
Omfang: Verken Alt. 1 eller Alt. 0 har sosial infrastruktur (skole, barnehage e.l.) innenfor planområdet. Alt. 1 legger til rette for en høyere boligtetthet i 
sentrum enn Alt. 0 og kan dermed i større grad bidra til å fremskynde behovet for investering i flere skole-/barnehageplasser og annen sosial 
infrastruktur. -> Alt. 1: Noe negativt omfang, Alt 0: Lite negativt omfang.  
 
Konsekvens: -> Alt. 1 og Alt. 0: Liten negativ konsekvens.    
 
Drøfting: Høyere boligtetthet i sentrum (Alt. 1 og Alt. 0) vil bidra til å fremskynde behov for investering i sosial infrastruktur. Høyere boligtetthet i 
sentrum er imidlertid en ønsket utvikling, og kostnader til sosial infrastruktur vurderes å bli oppveiet av andre samfunnsøkonomiske fordeler med slik 
boligfortetting.  
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7.2 BOLIG- OG BYROMSKVALITET, FOLKEHELSE- OG MILJØKRAV 
 
Byutvikling og fortetting i sentrum skal sikre:  

• Høy boligandel med varierte boligtyper/størrelser for ulike målgrupper og tilstrekkelig sosial infrastruktur 
• Gode leke-/uteoppholdsarealer og byrom for alle, som er sikre, varierte, grønne og solrike, forurensningsfri og tilrettelegger for aktivitet og sosiale 

møteplasser 
• Naturmangfold og sammenhengende blågrønn struktur skal sikres og forsterkes.  
• Eksisterende regulerte parker, uteoppholdsareal og friområder skal ikke omdisponeres.  
• Sikring av disse forholdene vil bidra til å bedre folkehelse og levekår 

 
Forholdet til disse overordnede krav/målsetninger er utredet i:  

KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
KU for Støy 
KU for Luftforurensning 
 

Vedr. omdisponering av areal avsatt til friområde:  
Se nedenfor i kap. 8.2  

 
 
7.3 ESTETIKK- OG KULTURMINNEHENSYN 

• Fortetting skal skje med hensyn til omkringliggende bebyggelse og landskap, inkl. kulturminneverdier i eller ved planområdet.  
• Utvendig anlegg og innretninger på offentlig tilgjengelig areal skal ha høy kvalitet og god estetisk utforming tilpasset områdets karakter 

 
Forholdet til disse overordnede krav/målsetninger er vurdert i:  

KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
KU for Kulturminner og –miljø 

 
 
7.4 TEKNISKE- OG FUNKSJONSKRAV 
Kravene i denne kategorien kan forutsettes ivaretatt i Alt. 0, og er i Alt. 1 ivaretatt, vurdert i planbeskrivelse, øvrige KU-tema og/eller ivaretatt ved annet 
regelverk (TEK, forurensningsloven etc.) Egen konsekvensutredning i forhold til disse kravene er dermed vurdert som overflødig. 
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8 FORHOLDET TIL GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
 

• Gjeldende reguleringsplaner som berøres av planområdet: Plan-ID: 0106 418, 468, 486, 514, 529, 552, 558, 565 og 1124.  
 
Illustrasjonene under viser gjeldende reguleringsplaner til venstre, og planforslaget (Alt. 1) i midten og til høyre:  
 

       
Gjeldende reguleringsplaner (Alt. 0)                        Planforslaget (Alt. 1) bebyggelsens øverste etasjer              Planforslaget (Alt. 1) bebyggelsens 1.etasje 
Varslet planområde markert med lyseblå linje.  
 
 
Endringer som følge av Alt. 1, i forhold til gjeldende reguleringsplaner, er redegjort for områdevis og vurdert nedenfor. 
Alt. 0 er basert på bestemmelser i gjeldende reguleringsplaner, så i dette kapitlet er det gjort en forenklet vurdering av verdi, omfang og konsekvens av Alt. 1 
for de tilfeller der et fravik fra gjeldende reguleringsplaner ikke er vurdert i øvrige KU-rapporter.   
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8.1 VÆRSTETORVET, ADMINISTRASJONSBYGGET/HØYSKOLEPARKEN OG KOBBERSLAGERSTREDET 
 

Gjeldende reguleringsplaner i dette området er:  
Plan-ID  0106468 Reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.2001,   

0106486 Bebyggelsesplan for Byggetrinn 4 – Værste, vedtatt 13.06.2002 
0106558 Reguleringsplan for Værste 1A, vedtatt 21.09.2006 

 
Alt. 1 innebærer stedvis høyere bebyggelse enn gjeldende reguleringsplan: 
I dette området legger gjeldende reguleringsplan opp til maks byggehøyder mellom kote +17,4 og + 19,4. Antatt bakgrunn for bestemmelsen er bl.a. ivaretakelse av sikt 
mot administrasjonsbygget på kollen, samt at slik høyde og utnyttelsesgrad ble ansett som tilstrekkelig på reguleringstidspunktet.  
Alt.1, forslagsstillers alternativ, legger i dette området opp til ny bebyggelse med en ”base” med tilsvarende høyde som bebyggelsen i nullalternativet, men med stedvis 
høyere bebyggelse i form av tre boligtårn i 4-5 etasjer. Samtidig ivaretar forslagsstillers alternativ nedtrapping mot lavere omkringliggende bebyggelse, og viktige 
siktlinjer mot administrasjonsbygget opprettholdes. 
 

Konsekvens er vurdert i KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap, samt KU for Kulturminner og kulturmiljø. 
 

Alt. 1 innebærer flytting av torvets fondmotiv sør for fv. 108: 
Byområdeplanen (og nullalternativet) legger opp til at bebyggelse i sørenden av torvet ved gangbroa skal danne fondmotiv mot sør, slik Fokusgården danner fondmotiv 
nord på Stortorvet. I forslagsstillers alternativ er torvarealet forlenget til sørsiden av Jens Wilhelmsens gate og plassrommets fondmotiv flyttet tilsvarende. Dette har 
sammenheng med at gangbroaksen er gang-/sykkelprioritert i forslagsstillers alternativ, og at ny rundkjøring vil dempe hastigheten i Jens Wilhelmsens gate. Dermed 
muliggjøres et nytt gangfelt over Jens Wilhelmsens gate i gangbroaksen, og det oppstår en mulighet for å knytte søndre og nordre del av planområdet sammen med en 
gang/sykkelforbindelse. (Fondmotiv; se også kap. 8.5 under).  
 

Konsekvenser er vurdert i KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap og KU for Trafikk. 
 

Alt. 1 reduserer stedvis regulert byggehøyde og sikrer nye sikt- og ganglinjer mot Administrasjonsbygget.  
Byområdeplanen og gjeldende reguleringsplan 0106558 fastsetter at bebyggelse langs høyskoleparken kan være 4-5 etasjer og oppføres inn mot fortau Gamle 
Beddingvei i nord og inn mot fortau langs Jens Wilhelmsens gate i sør. Kontorbygg i Gamle Beddingvei 28 er oppført ihht. denne planen med noen dispensasjoner. 
Nordre del av bygget er imidlertid trappet ned til 2 etasjer og har her en portal som gir gangforbindelse og sikt mellom høyskoleparken og gangbrolandingen. Byggets 
lavere nordre del sikrer også sikt fra bryggepromenaden og elverommet mot høyskoleparken og administrasjonsbygget. Forslagsstillers alternativ viderefører dette 
grepet. Lenger sør viser forslagsstillers alternativ bebyggelse i vinkel som rammer inn høyskoleparken. Som i gjeldende plan (nullalternativet) tillates bebyggelse i 5 
etasjer, men forslagsstillers alternativ sikrer en 2 etasjes høy passasje høyde gjennom byggets hjørne mot krysset Gamle Beddingvei – Jens Wilhelmsens gate. 
Forslagsstillers alternativ sikrer dermed sikt og gangforbindelse mot høyskoleparken og administrasjonsbygget også her. Sammenlignet med nullalternativet forbedres 
her de blågrønne forbindelsene i området og orienterbarhet ved at ny siktlinje mot administrasjonsbygget og parken sikres for forbipasserende på gateplan.  
 

Konsekvenser er vurdert i KU for kulturminner og kulturmiljø og KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap.  
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8.2 BJØLSTAD NORD FOR FV. 108 
 
Gjeldende reguleringsplan i dette området:  
Plan-ID 0106 514 – Detaljregulering for Verkstedveien / Bjølstad gård, vedtatt 17.03.2004  
 
Alt. 1 innebærer omdisponering av et mindre areal avsatt som friområde (F) i byområdeplanen: 
Nordvestre del av gjeldede reguleringsplan er avsatt til formål park/lek og gang-/sykkelveg (Verkstedveien). Byområdeplanen viser i samme område formål trafikkareal 
og friområde merket F. Byområdeplanen gjenspeiler dermed dagens situasjon (nullalternativet); området er i dag opparbeidet med kjørbar gang-/sykkelveg og 
kantvegetasjon.  

 
I Alt. 1 forslagsstillers alternativ er det vist kjørevei med tosidig fortau i samme trasé som dagens kjørbare g/s-veg, og delvis inn på en mindre del av friområdet. I følge 
byområdeplanen tillates ikke omdisponering av friområder merket F. 

Verdi: Friområdet har en viss verdi som buffer/grøntareal rundt Bjølstad gård, men har lav opplevelses- og bruksverdi som friområde i dag. -> Middels verdi.  
 
Omfang: Det er kun en mindre del av friområdet som påvirkes av ny vei i Alt. 1. Veien anlegges hovedsakelig på eksisterende veiareal (Verkstedsveien), og 
det etableres tosidige trerekker og fortau langs veien slik at åpenhet/tilgjengelighet ivaretas og grønt preg/buffereffekt langs Bjølstad gård forsterkes. Dette gir 
lite tap av verdi (grønnstruktur/buffersone og tilgjengelighet). Ny vei forsterker også lesbarheten av et tidligere landskapsdrag og opprinnelig eiendomsstruktur 
(Skillet mellom brukene Bjølstad og Åsgård, jf. KU for kulturminner og –miljø). En annen positiv påvirkning er at ny vei i forslagsstillers alternativ gjør det mulig 
å separere biltrafikk fra Gamle Beddingvei sør for gangbroa, og dermed etablere et bilfritt, gang-/sykkelprioritert torv i gangbroaksen. Denne kvaliteten oppnås 
ikke i nullalternativet. -> Middels positivt omfang.  

 
Konsekvens: Samlet sett vurderes konsekvensen av omdisponering av en del av friområdet som middels positiv.  

 
8.3 BJØLSTAD SØR FOR FV. 108 (STUDENTBYEN) 

 
Gjeldende reguleringsplan for nordre del av studentbyen på Bjølstad: 
Plan-ID 01061124 – Detaljregulering for Bjølstadveien 4, vedtatt 03.09.2015  
 
Alt. 1 innebærer fjerning av regulert mulighet for gangvei:  
Reguleringsplanen for nye studentboliger ble utarbeidet mens utredninger av ny rundkjøring på fylkesvei 108 pågikk. Studentboligplanens avgrensning og formål 
nærmest rundkjøringen er derfor tilpasset en tidligere variant av rundkjøringen. Videre utredninger har vist at rundkjøringen må utvides og flyttes noe. 
Utbyggingsforslaget medfører dermed omregulering av arealet nærmest rundkjøringen regulert til mulig framtidig gangveiforbindelse.  

Verdi: Gangveien er ikke opparbeidet. Den er tatt inn som en mulighet for gangforbindelse tilknyttet framtidig vegsystem, før det var avklart hvordan dette 
skulle utformes. Bruks/nytteverdi avhenger av framtidig vegsystem. Det vil ikke være mulig/ønskelig med fotgjengerkryssing inntil rundkjøringen ved 
tunnelåpningen og fotgjengerfelt er plassert lenger mot øst -> Middels til lav verdi.  
 
Omfang: Deler av arealet omreguleres til sideareal til vei/rundkjøring, men det vil fortsatt være mulig å bruke resterende areal inntil studentboligene som intern 
”snarvei” på tomta. Det er etablert gode og tilstrekkelige gangveiforbindelser ved studentboligene – én over tunnellokket og én like sør for studentboligene 
som vil treffe nytt gangfelt over forlengelsen av Rødsveien: -> Intet omfang 
 
Konsekvens av at den regulerte gangveien fjernes vurderes dermed som ubetydelig.  
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Gjeldende planer for søndre del av studentbyen på Bjølstad:  
Plan-ID  0106418 – Reguleringsplan for Bjølstadjordet, vedtatt 06.11.1997 

0106468 – Reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.2001. 
 

Alt. 1 medfører omregulering fra veiformål til boligformål:  
Studentboligene sør på Bjølstadjordet er utbygd etter plan 0106418. Planen er senere delvis overlappet av reguleringsplan 0106468 som viser diverse veiformål i 
forlengelsen av Rødsveien som ikke er gjennomført. Forslagsstillers alternativ bidrar til en ”opprydding” i rester av gamle planer som berører studentboligtomta ved at 
div. veiformål i eldre planer tilbakeføres til boligformål. 

Verdi av ikke gjennomført veiformål i gjeldende planer: -> Ingen.  
 
Omfang: Veiformål som berører studentboligtomta tilbakeføres til boligformål. -> Stort positivt omfang. 
 
Konsekvens av endring fra veiformål til boligformål vurderes som ubetydelig.  

 
Alt. 1 medfører regulering av ny vei vest for studentboligene:  
Alt. 1 (forslagsstillers alternativ) viser en kjørevei i forlengelse av Rødsveien, mens gjeldende planer (Alt. 0) viser gang- og sykkelvei tilsvarende dagens situasjon. 
Forslagsstillers alternativ endrer dermed støyforholdene for studentboligene. Avbøtende tiltak som vil ivareta støyretningslinjene er foreslått, jf. KU for støy, og sikres i 
reguleringsbestemmelser. Studentsamskipnaden planlegger også en omregulering for fortetting og etablering av flere studentboliger. Støyforhold skal hensyntas også i 
det kommende planarbeidet.  
 

Konsekvenser er vurdert i KU for støy. 
 
8.4 FV. 108 OG 451 (JENS WILHELMSENS GATE OG G. A. STOUSLANDS VEI)  

 
Gjeldende reguleringsplaner for fylkesveiarealene: 
Plan-ID  0106529 –  Ny RV 108 – Bjølstadforbindelsen, vedtatt 31.03.2005 

0106565 –  Reguleringsendring av ny RV 108 – Bjølstadforbindelsen, vedtatt 14.06.2007  
 
Alt. 1 innebærer endring av eksisterende fylkesveianlegg:  
Eksisterende fylkesveianlegg i området er utbygd i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Nullalternativet viderefører eksisterende vegsystem.  
 
Forslagsstillers alternativ innebærer omregulering til ny rundkjøring i Jens Wilhelmsens gate like vest for Bjølstadtunnelen, med nye sideveier i forlengelsen av 
Rødsveien og Verkstedveien.  
 
Avstand på 25 m mellom rundkjøring og tunnelåpning er mindre enn anbefalt i vegnormalene, men er godkjent etter fraviksbehandling av Fylkestinget. Forutsetninger for 
fraviksvedtaket er at Statens vegvesen godkjenner planene for plassering av havarilomme på fv. 108, endringer av sidevangene på tunnelen og endring av øvrig 
infrastruktur som påvirkes av utbyggingen. Utbyggingsavtale skal foreligge før igangsetting og evt. avtale om anleggsbidrag skal godkjennes av ØFK før gjennomføring. 
Fylkestinget ber vegvesenet gjennomføre en analyse av fremtidig trafikksituasjon og mulighetene for å gjennomføre fartsreduserende tiltak i Jens Wilhelmsens gate. 
Disse forhold og betingelser forutsettes ivaretatt og avklart.     
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Sammenlignet med nullalternativet som viderefører dagens vegsystem, vil det nye vegsystemet i forslagsstillers alternativ gi mulighet for vesentlig økt utnyttelsesgrad i 
planområdet, uten av det går på bekostning av trafikkflyt på Indre ring, Jf. KU for trafikkforhold.  
 
Endret vegsystem i forslagsstillers alternativ vil bidra til å endre vegsystemet til en mer bymessig gatestruktur, med tosidige trerekker og fortau, flere 
gangfelt/kryssingsmuligheter for myke trafikanter, jf. KU for byutvikling, bebyggelse og bylandskap.   
 

Konsekvenser er vurdert i KU for Trafikk, KU for støy, KU for luftkvalitet og KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap. 
 
8.5 ÅSGÅRDJORDET OG AREAL LANGS G. A. STOUSLANDS VEI 
 

Gjeldende reguleringsplaner i dette området:  
Plan-ID  0106468 – Reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.2001. 

 0106558 – Reguleringsplan for Åsgårdveien 32 – Kråkeby barnehage, vedtatt 16.02.2006.  
 
Alt. 1 innebærer endring av formål og bestemmelser på Åsgårdjordet: 
Søndre del av Åsgårdjordet (bensinstasjontomta) er i gjeldende plan regulert til næringsbebyggelse i en etasje med maks %-BYA = 50%. Nordre del av Åsgårdjordet er 
regulert til boligbebyggelse med maks BYA 35 % og maks kotehøyde + 17,4 m i nord. Bebyggelsen er i reguleringsplanen orientert langs en regulert kjøreveg i 
forlengelsen av Rødsveien, i skillet mellom Åsgård og Bjølstad.  
 
Reguleringsbestemmelsene til delområde 7a og b (som opprinnelig omfattet nordre del av Åsgårdjordet og vestover på deler av dagens Helsehustomt og Kråkeby 
barnehage) fastsetter at bebyggelsen skal danne en romlig avgrensning av plassrommet i aksen mot Stortorvet. Det antas at det er denne bestemmelsen som ligger til 
grunn for byområdeplanens bestemmelse om bebyggelse som fondmotiv i sørenden av Værstetorvet. (Selv om byområdeplanen har ”flyttet” fondbebyggelsen nord for 
fylkesveien etter at den ble etablert). Alt. 1 er på dette punktet i tråd med gjeldende reguleringsplan, ved at bebyggelsen på sørsiden av Jens Wilhelmsens gate danner 
fondmotiv i enden av gangbroaksen.  
 
Reguleringsbestemmelsene til delområde 7a og b fastsetter også at ”landskapsdraget mellom kollen i sør og administrasjonsparken skal holdes fri for bebyggelse og gis 
en landskapsmessig opparbeidelse”. Det er noe uklart hvilket landskapsdrag og hvilken kolle det er snakk om fordi byggegrensene på reguleringsplankartet ikke viser 
slike åpne korridorer. Ved utforming av Alt. 1 (forslagsstillers alternativ) er det imidlertid lagt opp til at veiføringene får tosidige trerekker og vil dermed imøtekomme 
intensjonen i gjeldende plan om sammenhengende grønnstruktur mellom omkringliggende koller og høyskoleparken. Alt. 1 bidrar også til at andel sammenhengende 
blågrønn struktur i området økes vesentlig, med grønne oppholdsarealer både på torv, langs vei, mellom boliger og på tak.  
 
Videre fastsetter gjeldende reguleringsplan at boligene skal organiseres rundt sammenhengende og romlig avklarte, bilfrie fellesarealer. Nullalternativet har slik 
organisering. Slik organisering er ivaretatt i Alt. 1 (forslagsstillers alternativ), med grønne, sørvestvendte, skjermede og bilfrie oppholdsarealer for boligene.    
 

Konsekvenser er vurdert i KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap.  
 
 

Alt. 1 innebærer reguleringsendring av deler av barnehageformål til grønnstruktur.  
Hele barnehagetomta er regulert til barnehageformål. Tomtas arealer nærmest G. A. Stouslands vei er opparbeidet med grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. 
Forslagsstillers alternativ omregulerer dette arealet til grønnstruktur (i tråd med faktisk bruk) og foreslår å etablere en trerekke på arealet. Dette som del av den tosidige 
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beplantningen langs G. A. Stouslands vei og som del av en forsterket, sammenhengende grønnstruktur i planområdet. Trerekken vil forbedre skjerming mellom G. A. 
Stouslands vei og barnehagen.   

Verdi: Eksisterende barnehageformål langs vei er opparbeidet med grønnstruktur som buffer og skjerming mellom vei og barnehage. -> Stor verdi.  
Omfang: Eksisterende grønnstruktur forsterkes med trerekke: -> Middels positivt omfang.   
Konsekvens av omregulering fra barnehageformål til grønnstruktur langs G. A. Stouslands vei vurderes som Middels positiv. 

 
 

9 OPPSUMMERING 
Konsekvensutredning av forholdet til overordnede planer og mål er gjennomført i henhold til fastsatt planprogram.  
Overordnede planer og mål er oppsummert, gruppert og vurdert temavis;  

• Arealbruk-, fortetting-, transport- og klimagassreduksjon,  
• Bolig- og byromskvalitet, folkehelse- og miljøkrav 
• Estetikk- og kulturminnehensyn 
• Tekniske-/funksjonskrav 

  
Forholdet til disse overordnede krav/målsetninger er hovedsakelig utredet og redegjort for i andre KU-rapporter som følger plansaken og det henvises til 
disse. Bestemmelser om tilstrekkelig sosial infrastruktur og forbud mot omdisponering av areal avsatt til friområde er vurdert og negative konsekvenser 
vurderes å bli oppveiet av andre positive konsekvenser.  
 
Endringer som Alt. 1 medfører i forhold til gjeldende reguleringsplaner er beskrevet. Endringer som ikke er utredet i andre KU-rapporter er vurdert. Dette 
gjelder mindre vesentlige formålsendringer og -omdisponering som er vurdert å gi enten ubetydelige eller positive konsekvenser.  
 
Ved sikring av foreslåtte avbøtende tiltak (jf. øvrige KU-rapporter) vil Alt. 1 ha tilsvarende eller bedre måloppnåelse enn referansealternativet (Alt. 0) i forhold 
til overordnede planer og mål. Alt. 1 forslagsstillers alternativ kan dermed anbefales lagt til grunn for reguleringsplan for Del av Åsgård, fv. 108 og 451.   


