PLANINITIATIV
REGULERINGSPLAN FOR RAMBERGVEIEN 13
HOLMESTRAND KOMMUNE
REVIDERT 13. MARS 2020

1.

KORT PRESENTASJON AV TILTAKET / PLANOMRÅDET

1.1. Forslagstiller og plankonsulent
Planforslaget utarbeides av WA Gruppen AS på vegne av Holtan Utvikling AS
Forslagstiller
Holtan Utvikling AS
Tlf: +47 92388965, Mail: frank@holtanutvikling.no
Plankonsulent
WA Gruppen, Benjamin Tangen
Tlf: +47 481 28 771, Mail: benjamin@wagruppen.no
Fakturaadresse
Langmyra 2, 3185 SKOPPUM
E-post: post@holtanutvikling.no
1.2.

Kompetanse

1.2.1. Plankompetanse
•

Benjamin Tangen, oppdragsleder: Arealplanlegger med mange års erfaring fra Rambøll. Har arbeidet
med overordnede planer med både boligprosjekter og næringsutvikling. Har også vært oppdragsleder
for reguleringsplaner med konsekvensutredninger av flere ulike temaer med koordineringsansvar for
alle utredninger og tekniske planer.

1.2.2. Referanseprosjekter
•

•
•

Detaljreguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning for «Bentsrud Vest» i Holmestrand
kommune, ca. 75 dekar næringsområde.
Detaljreguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning for «Borgetun» i Skien kommune, ca.
25 dekar boligområde med ca. 40 boenheter.
Detaljreguleringsplan for «Linnomtunet» i Tønsberg kommune, ca. 40 dekar boligområde med ca. 125
boenheter.

1.2.3. Kvalitetssikring
WA Gruppen benytter kvalitetssikringssystemet Holte med arealplanmodul.
1.3. Formålet med planen
Forslagstiller ønsker å bygge 17 boliger i Rambergveien 13, gnr/bnr 80/8 med tilhørende
overflateparkering og uteområder.
1.4. Rettigheter i eiendom
Eiendommen eies av Holtan Utvikling AS.
1.5. Parallell plan- og byggesaksbehandling
Det ønskes parallell plan- og byggesaksbehandling iht. § 12–15.
2.

MATERIALE

2.1. Dagens situasjon
Eiendommen består i dag av en enebolig, to garasjeuthus/anneks tilhørende boligen og to mindre boder.
Eiendommen grenser til Rambergveien i øst og Tunnelveien i vest. Avkjøringen fra eiendommen er mot
Rambergveien. Tomten består i hovedsak av plen og lave busker og trær, noen frukttrær.
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Bilde 1: Kartoversikt over eiendommen og tilgrensende eiendommer

2.2. Planområdet
Planområdet er 4011 m2 og ligger i sone avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Det er antatt
liten dybde til fjell med et topplag av hav-/strandavsetninger.

Bilde 2: Oversiktskart med utsnitt av planområdet

Side 3 av 9

2.3. Virkninger innenfor planområdet
Planområdet vil endre karakter fra å være en stor tomt med mye vegetasjon og enebolig til å bli konsentrert
småhusbebyggelse. Bebyggelsen vil så mye som mulig tilpasse seg eksisterende terreng. Eksisterende
bygninger rives og erstattes av boliger som vist i bilde 3.

Bilde 3: Illustrasjonsplan som viser ønsket utbygging på planområdet.
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2.4. Virkninger utenfor planområdet
I planen er det lagt opp til å etablere to innkjøringer til eiendommen – en fra Rambergveien og en fra
Tunnelveien. Innkjøringen fra Rambergveien i sydlig del av eiendommen og innkjøring fra Tunellveien i
nordlig del. Boligene er godt egnet for familier, så det er sannsynlig at det vil tilflyttes familier med barn
som skal gå på skole og barnehage i nærmiljøet. Det vil bli noe økt frekvens på biltrafikk, men samtidig
ligger eiendommen nær til heisen til togstasjonen som gjør sannsynligheten litt større for at bilen blir
stående hjemme. Bebyggelsen er planlagt med to fulle etasjer, og byggehøyder som videre skal tilpasse
seg godt omkringliggende bebyggelse, og følgelig ikke hindre sikt eller forring solforholdene vesentlig for
naboer.
2.5. Amfiplanen
Kommunestyret vedtok ikke fortettingsstrategien i behandlingen 04.09.2019, men sier det er viktig at
beboere og utbyggere ikke hindres av manglende vedtak, slik det oppleves i dag.
2.6. Gjeldende, tilgrensede og overlappede planer
I Kommuneplanens arealdel for 2015-2027 er planområdet markert som boligbebyggelse.

Bilde 4: Utsnitt fra KPA med planområde markert i gult for «boligbebyggelse»
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Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel (KPA) for Holmestrand kommune
2015-2027:

Aktuelle bestemmelser i denne planen:
§ 9 Avkjørsler
Planområdet vil etablere ny avkjørsel til Rambergveien, FV 910 som faller under streng holdning. (markert i
utklipp under)
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§ 24 Støy
Planområdet grenser til vei på begge sider og vil være utsatt for støy derfra. Dette vil hensyntas i planen
både med tanke på boliger og uteoppholdsarealer. (Utklipp fra støykart under)

§ 28 Krav til uteoppholdsareal, § 29 Funksjonskrav til lekeplasser og § 30 Miljø- og kvalitetskrav til
lekeplasser
Alle boligene får gode oppholdsarealer ute med private hager. Krav i KPA ivaretas, utforming vises på
situasjonsplan (utklipp under):
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Kvartalslekeplass 1613 m2, ca. 200 meter gangavstand. (se utklipp under)

Felleslekeplass er på Ekeberg skole
§ 31 Krav til antall parkeringsplasser
Boligområdet regnes som sentrumsnært og kravet til parkeringsplasser er da 1,5 pr boenhet over 90 m2.
Planforslaget vil i sin helhet utarbeides iht KPA sine parkeringskrav, herunder også sykkelparkering iht §
32.

Aktuelle retningslinjer i denne planen:
8. Vannbåren varme/energi
Vil bli vurdert i planarbeidet.
21. Uttalelser fra skoler og barnehager
Skolen og barnehager i nærmiljøet vil bli varslet på vanlig måte ved varsel om oppstart og vil dermed få
mulighet til å uttale seg.
Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Endring for del av reg.plan øvre Rove / Rove». Denne vil bli
delvis opphevet når ny plan er godkjent.
Tilgrensende reguleringsplan
Øvre Rove, PlanID 3016
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2.7. Berørte interesser
Følgende interesser berøres av tiltaket:
• Tilgrensende naboer
• Frivillige organisasjoner
• Barnehager og skoler
• Andre offentlige og kommunale organer
Plankonsulent tar høyde for at flere interesser kan identifiseres i forbindelse med videre oppstart av
planarbeid.
2.8. Samfunnssikkerhet
Det skal utarbeides en ROS-analyse for området for å sikre at samfunnssikkerheten ivaretas.
2.9. Prosesser for samarbeid
Ved behov vil det legges til rette for informasjonsmøte for naboer og andre berørte parter.
2.10. Forskrift om konsekvensutredning
Prosjektet vurderes til at det ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredning.
2.11. Fremdrift
Det blir utarbeidet en overordnet framdriftsplan for hele planprosessen etter oppstartsmøte.
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