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Planinitiativ Vikeråsen syd

Tema               Innhold

Formelle opplysninger
· Oppdragsgiver: Vikeråsen AS v/Kjetil Amland Riegel, Postboks

67 Alnabru, 0614 Oslo
· Konsulent: Rambøll Norge AS v/Per Atle Tangen, Postboks

383, 1601 Fredrikstad

Formålet med planen · Formålet med planen er å legge til rette for boliger i form av
frittliggende småhusbebyggelse.

Planområdet og om
planarbeidet vil få
virkninger utenfor

planområdet

· Planområdets adresse: Vikeråsen. Planområdet omfatter
55/431, 55/433, 55/9/107, 55/9/8 og del av 55/9.

· Planområdets størrelse/avgrensning: Ca. 21,4 daa, vist med
blått omriss nedenfor.

· Planarbeidet antas ikke å få vesentlige virkninger utenfor
planområdet. Det vil medføre noe mer trafikk i det lokale vegnettet
i tillegg til at boliger vil bli synlige fra omgivelsene.

Planlagt bebyggelse,
anlegg og andre tiltak

· Utbyggingen er tenkt med frittliggende småhusbebyggelse, som er
en naturlig forlengelse av tilstøtende, nyoppførte boligområde i nord.
Adkomst til området er tenkt i forlengelsen av Vikeråsen. I tillegg
kan det være aktuelt å legge opp til en turvegforbindelse mot sør.
Det vil også bli regulert interne lekeområder og grønnstruktur.

Utbyggingsvolum og · Foreløpige skisser viser at det kan bli plass til ca. 15 nye tomter for
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byggehøyder frittliggende småhusbebyggelse. Byggehøyder antas å bli inntil 2
etasjer. I tillegg vil det være aktuelt med underetasje på en del
tomter.

Funksjonell og
miljømessig kvalitet

· Boligene vil bli bygget i henhold til de til enhver tid gjeldende krav til
funksjonell og miljømessig kvalitet.

Tiltakets virkning på,
og tilpasning til,

landskap og
omgivelser

· Utbyggingen vil være en naturlig forlengelse av den frittliggende
bebyggelsen i omgivelsene. Landskapet er for øvrig preget av til
dels åpen furuskog med skrint jordsmonn og partier med fjell i
dagen. Det er lokale terrengsprang med høyder inntil ca. 4 meter. I
den foreløpige skissen er det lagt vekt på å plassere vegtraséer
mest mulig naturlig i forhold til terrenget, samt at underetasjer i
bebyggelsen vil ta opp høydeforskjellene i terrengsprangene. I
kommuneplanens arealdel er det vist fremtidig boligområde helt ut til
den dyrka marka i vest. Dette er et temmelig bratt parti. I skissen er
det lagt opp til bevaring av en vegetasjonsskjerm mot vest for å
dempe eksponeringen mot kulturlandskapet i vest. Det er en
lignende situasjon mot øst, men der er de viktigste sonene avsatt til
LNF. Disse arealene vil bli videreført som grønnstruktur i planen.

Forholdet til
kommuneplan,

eventuelle gjeldende
reguleringsplaner og

retningslinjer, og
pågående planarbeid

Arealet er avsatt til «fremtidig boligbebyggelse» (delområde B448) i
kommuneplanens arealdel. Tiltaket anses å være i tråd med overordnet
plan. Se utsnitt nedenfor.

Arealet er uregulert, men tilstøter reguleringsplan for «Vikertoppen»
(plan-ID: 1036) i nord og reguleringsplan «Viker – Oksviken g/s-vei»
(plan-ID: 233) i sørøst. Planene vil få felles plangrense, med unntak av
en liten overlapp på adkomsten fra nord. Denne overlappen er for å
vurdere en liten justering av vegtraséen. Se utsnitt nedenfor.
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Vesentlige interesser
som berøres av
planinitiativet

· Hittil er det ikke avdekket vesentlige interesser som berøres av
planinitiativet. De viktigste antas å være naboer som berøres
med tanke på trafikk og utsikt, samt fritidseiendom som ligger
innenfor avgrensningen. Utbygger har dialog med disse partene.
Grunneier er innforstått med at fritidseiendommen innlemmes i
planområdet.

Hvordan
samfunnssikkerhet
skal ivaretas, blant
annet gjennom å

forebygge risiko og
sårbarhet

· Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse som redegjør for
samfunnssikkerhet. I utgangspunktet er det ingen kjent risiko
ved planområdet.

Hvilke berørte
offentlige organer og

andre interesserte
som skal varsles om

planoppstart

· Varsel vil bli sendt til naboer og berørte myndigheter i tillegg til å
varsles i lokal avis og på kommunens nettside.

Prosesser for
samarbeid og

medvirkning fra
berørte

fagmyndigheter,
grunneiere, festere,

naboer og andre
berørte

· I utgangspunktet er det tenkt ordinær medvirkningsprosess i
henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. I tillegg er
det allerede opprettet dialog med eier av fritidseiendommen
samt nærmeste naboer. Utbygger bor selv i det tilstøtende
boligområdet og kjenner de fleste naboene.

Vurderingen av om
planen er omfattet av

forskrift om
konsekvensutredning

er, og hvordan

· Ettersom tiltaket er lite, anses å være i tråd med overordnet plan
og ikke berører viktige samfunns- eller miljøinteresser, vurderes
tiltaket ikke å utløse krav om konsekvensutredning.
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kravene i tilfelle vil
kunne bli ivaretatt

Kartskisse + evt.
nødvendige

illustrasjoner

Foreløpig skisse (se for øvrig vedlagt illustrasjonsplan):


