
Åsgårdsjordet 

Gnr/bnr: 423/53 m.fl. 
Dagens formål: Framtidig/nåværende bebyggelse 
og anlegg 
Foreslått formål: Framtidig sentrumsformål 
Arealstørrelse: ca. 20 daa   
Forslagsstiller: Bystyret 
 
Beskrivelse:   
Området BA 11 gis formål framtidig 
sentrumsformål. 

 
 

Tema  Konsekvens (verdi 
og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), 
usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området.  

Naturmangfold  Grønn busthirse (art av stor 
forvaltningsinteresse). 

Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området. 

Landskap  Avhengig av høyde vil tiltaket kunne bli 
eksponert i landskapet og synlig fra 
områder som elva, FMV og Stortorvet.  

Byliv  Innenfor sentrumsområdet. 
Formålsendringen vil innebære en utvidelse 
av sentrumsformålsområdet og vil kunne 
påvirke byliv i eksisterende sentrum. 

Forurensing  Forurenset grunn i søndre del av området. 

Sikring av jordressurser, 
jordvern 

 Berører ikke dyrket mark. 

Transportbehov, energiforbruk 
og energiløsninger 

 Innenfor gangbarhetssone B. Gangavstand 
til stamnettet for buss og fergeleie. Vei 
langs arealet i nord, vest og sør. 

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

 Kartleggingen av åpne flomveier viser 
flomvei på østre deler av området. 
 
Nevne kartlegging av åpne flomveier 
(Bjølstadtunellen under vann i fire dager). 
Kan løses under utbygging. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

 Mye av arealet ligger innenfor gul støysone. 
Mindre areal lengst nord ligger innenfor rød 
støysone.  

Tilgjengelighet til uteområder 
og gang- og sykkelveinett 

 Gang- og sykkelvei langs Jens Wilhelmsens 
gate.  

Barn og unges oppvekstsvilkår  Lite kapasitet på barneskole, fullt på 
ungdomsskole. 

Kriminalitetsforebygging   



 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
For å sikre et godt byliv er det viktig at by- og gaterom oppleves som trygge og at de tilbyr en 
variasjon av opplevelser og inntrykk. Funksjonsblanding, volumer, utforming av fasader og 
materialbruk er viktige virkemidler for å skape gode strukturer og opplevelsesrikdom. 
Konklusjon:  
Tas til følge i tråd med bystyrets vedtak. 

 

 

 

Korseberg 

 

Gnr/bnr: 684/3, 684/1 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Framtidig boligformål 
Arealstørrelse: ca. 38 daa   
Forslagsstiller: Bystyret 
 
Beskrivelse:   
Område B 44 Veel syd tas ut som framtidig 
boligområde og erstattes med Korseberget  

 
 
 

Tema  Konsekvens (verdi 
og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), 
usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området.  

Naturmangfold  Ingen registreringer innenfor området. 

Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området. 

Landskap  Nord og nordøst for området ligger det 
kulturhistorisk landskap av nasjonalverdi. 
Ny bebyggelse vil kunne forstyrre 
landskapsbildet. 

Byliv  Ikke relevant. 

Forurensing  Ingen registreringer innenfor området.  

Sikring av jordressurser, 
jordvern 

 Berører ikke dyrket mark direkte, men 
etablering/utbedring av adkomstvei vil 
kunne gjøre det. 

Transportbehov, energiforbruk 
og energiløsninger 

 Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av 
stamlinje for buss. 

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

 Ingen registreringer innenfor området. 



Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

 Utenfor registrerte støysoner. 

Tilgjengelighet til uteområder 
og gang- og sykkelveinett 

 Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet. 
Gang- og sykkelvei gjennom området under 
planlegging (varslet oppstart desember 
2019).  

Barn og unges oppvekstsvilkår  Ledig kapasitet på skoler. 

Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Hensyn til det kulturhistoriske landskapet av nasjonal verdi må ivaretas i reguleringsplan for 
området. 
 
Konklusjon:  
Tas til følge i tråd med bystyrets vedtak.  

 

 

 

Hyttefelt på Bevø 

Gnr/bnr: 687/1, 687/75 
Dagens formål: LNF, noe framtidig 
fritidsbebyggelse 
Foreslått formål: framtidig fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: ca. 76 daa.   
Forslagsstiller: Bystyret 
 
Beskrivelse:   
Det framtidige fritidsboligfeltet på Hvalås flyttes 
mot vest, til arealet nord for Bevø camping.  

 
 

Tema  Konsekvens (verdi 
og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), 
usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 

Naturmangfold  Ingen registreringer innenfor området.  

Friluftsliv  Mesteparten av arealet er del av det 
kartlagte friluftslivsområdet Borge, Bevøya 
og Bevøytangen, som er gitt områdeverdi 
"viktig friluftslivsområde". Hensynssone 
friluftsliv i kystsoneplanen.  

Landskap  Innenfor strandsonen. Tiltaket kan bli 
eksponert fra sjøen.  

Byliv   

Forurensing  Ingen registreringer innenfor området. 



Sikring av jordressurser, 
jordvern 

 Berører ikke dyrket mark. 

Transportbehov, energiforbruk 
og energiløsninger 

 Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av 
stamlinjer for buss. 

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

 Utenfor registrerte støysoner. 

Tilgjengelighet til uteområder 
og gang- og sykkelveinett 

 Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Ikke relevant. 

Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Tiltaket ligger i et viktig friluftslivsområde og vil kunne bli synlig fra sjøen. Nødvendig med 
avbøtende tiltak for å begrense eksponering sett fra sjøen.  
Hyttefeltet er tenkt som erstatning for framtidig hyttefelt på Hvalås. Ny plassering vil være mindre 
inngripende i friluftsområdet ved at det plasseres i tilknytning til campingplassen.  
 
Konklusjon:  
Tas til følge i tråd med bystyrets vedtak. 

 

 

 

Farled Floa 

Dagens formål: Nåværende farled 
Foreslått formål: Framtidig småbåthavn 
Arealstørrelse: ca. 2,9 daa.   
Forslagsstiller: Bystyret 
 
Beskrivelse:   
Utvidelse av arealformålet småbåthavn på 
vestsiden av elva. Innebærer at bredden på 
farleden reduseres fra 38 til 28 meter.  

 
 

Tema  Konsekvens (verdi 
og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), 
usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 

Naturmangfold  Nordre del av området ligger innenfor 
naturtype Seutelva (verdi: svært viktig). 

Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området.  



Landskap  Tiltaket vil være eksponert fra elven og 
østsiden av elven. 

Byliv   

Forurensing  Ingen registreringer innenfor området. 

Sikring av jordressurser, 
jordvern 

 Berører ikke dyrket mark. 

Transportbehov, energiforbruk 
og energiløsninger 

 Behov for bred farled for adkomst til 
sjørelaterte næringsområder. Ca. 400 
meter til stamnettet for buss.  

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

 Området er flomutsatt.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

 Utenfor registrerte støysoner. 

Tilgjengelighet til uteområder 
og gang- og sykkelveinett 

 Gang- og sykkelvei langs området. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Ikke relevant. 

Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Av hensyn til sjørelatert næringsliv ved Floa frarådes det å redusere bredden på farleden.  
 
Konklusjon:  
Tas til følge i tråd med bystyrets vedtak.  

 

 

FMV vest - høydebestemmelser 

Gnr/bnr: 423/2, 423/121, 424/366, 424/407  
Forslagsstiller: Bystyret 
 
Beskrivelse:   
Høydebestemmelsene for FMV 4, FMV 5 og FMV 
6 endres til maksimal gjennomsnittlig 
gesimshøyde 23 m og maksimal mønehøyde 28 
m. 

 
 

 

  



Tema  Konsekvens (verdi 
og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), 
usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Høyere byggehøyder vil negativt påvirke 
den historiske helheten og sammenhengen 
i området, jf. eksponering av kraner og 
sveisehaller. 

Naturmangfold   

Friluftsliv   

Landskap  Høyere byggehøyder vil innebære større 
eksponering fra sjø og land.  

Byliv   

Forurensing   

Sikring av jordressurser, 
jordvern 

  

Transportbehov, energiforbruk 
og energiløsninger 

  

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

  

Tilgjengelighet til uteområder 
og gang- og sykkelveinett 

  

Barn og unges oppvekstsvilkår   

Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Byggehøyder på FMV-området er satt for å ivareta hensyn til landskapsbilde, kulturminner og 
kulturmiljø. Kranene bør få dominere silhuetten i bylandskapet, i tråd med intensjonene og 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Videre er byggehøyder på FMV 4 satt for å ivareta 
lokale vindforhold. I syd, mot Glombo skal både landskap og tilliggende bebyggelsesstruktur 
hensyntas i utvikling av området. Det frarådes å øke byggehøydene.  
 
Konklusjon:  
Tas til følge i tråd med bystyrets vedtak.  

 


