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1 SAMMENDRAG 

Detaljregulering for Ingulstad sør skal erstatte eksisterende eldre reguleringsplaner (Svinndal 
Øst og Ingulstad II) over området. 
Det tilrettelegges for konsentrert og/ eller frittliggende småhusbebyggelse inntil eksisterende 
boliger og sentralt i Svinndal med kort gangavstand til skole, barnehage og nærbutikk. på 
Planarbeidet er i tråd med overordnet plan. 
 
Planen er utarbeidet av Arkitekturverket AS på vegne av Ingulstad feltet nord AS. 

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikt med planen 
Målet med planen er å styrke lokalsenteret i Svinndal ved å legge til rette for flere beboere 
sentralt i området. God kvaliteten i bomiljøet planlegges med et romslig grøntområde gjennom 
planområdet, en sentral leke-/ møteplass og snarveier som fremmer gåing og sykling i 
nærmiljøet. 
 
Reguleringsplanen utarbeides som privat detaljregulering, jfr. plan- og bygningslovens §12-3. 

2.2 Eiersituasjonen 
Eiendommer som planområdet omfatter, helt eller delvis: 
Gnr/ bnr. Beskrivelse     Eier   
105/ 65       xxx 
105/ 67       xxx 
105/ 52       xxx 
105/ 1        xxx 
0/ 0  Del av veigrunn Fjellveien   xxx 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Våler kommune vurderer dette underveis. Det er varslet oppstart av forhandling om 
utbyggingsavtale samtidig med oppstart planarbeid.  

2.5 Krav til konsekvensutredning 
Forslagsstillers og kommunens foreløpige vurdering er at tiltaket ikke krever 
konsekvensutredning. 
 
Planarbeidet er vurdert etter forskriftens §6 punkt b) 
Planen skal legge til rette for utbygging for boligbebyggelse i tråd med overordnet plan og 
omfattes med dette ikke av forskriften. 
 
Planarbeidet er vurdert etter forskriftens §7 punkt b) 
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Planarbeidet legger ikke til rette for tiltak i vedlegg 2. 
 
Det er ikke registrert naturtyper, verneområder, artsforekomster, kulturminner, jord-, mineral- 
eller arealressurser av vesentlig betydning/ verdi, hverken lokalt eller regionalt. 
 

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstart og behandling 
Det ble holdt oppstartsmøte med administrasjonen i Våler kommune den 14.06.2021. 
Kommunens administrasjon anbefalte oppstart. 
 

3.2 Varsel om oppstart regulering 
Varsel om oppstart regulering ble sendt digitalt via Altinn til berørte offentlige myndigheter, 
naboer og gjenboere den 18.06.2021. Varselet stod på trykk i Moss Avis 22.06.2021. 
 
Varselet ble videre publisert på kommunens nettsider. 
Frist for innspill var satt til 20.08.2021. 
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Det kom inn 12 merknader til varselet. Sammendrag av merknader og 
forslagsstillers kommentarer er angitt i kapittel 8. 
 
 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Statlige rammebetingelser, rikspolitiske retningslinjer og nasjonale 
forventninger 

Nasjonale forventinger til regional og kommunalplanlegging 2019-2023, inneholder føringer og 
forventinger til blant annet by og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, og skal tas 
hensyn til i den kommunale planleggingen. Vektlagte utfordringer i denne fireårsperioden er:  

 Å skape et bærekraftigvelferdssamfunn  
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning  
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging, har som mål at 
planlegging av arealbruk og transportsystem skal utvikle og fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og trafikkavvikling, bærekraftige byer og 
tettsteder, verdiskapning og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Transportbehovet skal søkes begrenset, og klima og miljøvennlig transport skal vektlegges. 
Sykkel og gange som transportform skal til legges vekt der forholdene ligger til rette for dette. 
 
Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpasning har som formål å 
stimulere kommune, fylkeskommune og stat gjennom planlegging og myndighets og 
virksomhetsutøvelse og bidra til reduksjon av klimagassutslipp en miljøvennlig energiomlegging 
og bedre klimatilpasning.  
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen har som formål 
å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging, gi bedre grunnlag for å integrere 
og ivareta barn og unges interesser og sørge for at konsekvenser for barn og unge alltid 
vurderes i plansaksbehandlingen. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal 
være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres 
varierte og store nok lekearealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Omdisponering av arealer brukt av barn skal plikte kommune og utbygger å fremskaffe 
erstatningsarealer som tilfredsstiller hensynene nevnt over mht. kvalitet og egnethet. 

4.2 Regionale og kommunale planer 
Fylkesplanen «Østfold mot 2015» angir viktige arealstrategier og retningslinjer for areal- og 
energibruk. 
"Hensikten med den reviderte planen er konkret å fremme en tettere og mer kompakt utvikling 
som gir mindre forurensende biltrafikk, mindre avgang av dyrka mark, at det utvikles urbane 
miljøer med nyskapende næringsliv og skapes bomiljøer som motvirker sosial ulikhet. 
Som regional arealstrategi i Moss legges det for ny boligbebyggelse opp til omforming og 
fortetting. 
 
Svinndal er i fylkesplanens definert som lokalsenter. I fylkesplanens retningslinjer (Kap. 1.5) for 
areal- og transportplanlegging bør lokalsenter ha minimum 200 innbyggere, men ha lavere 
andel utbygging enn i by-/områdesentre og være tilpasset stedets størrelse. Lokalsenter bør ha 
barnehage, barneskole, lekeområde, forsamlingslokaler, idrettsplass og kollektivtilbud. 
 
Kommuneplans arealdel: 
I gjeldende kommuneplans arealdel er planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse og 
friområde. 
 
I innledningen beskrives Svinndal slik; «vedlikeholdsutbygging i Svinndal for å opprettholde 
akseptabelt servicenivå ̊vil bety at de ledig regulerte boligtomtene må̊ utnyttes i et raskere 
tempo enn det som har skjedd de siste årene. Dette må̊ skje i et nært samarbeid mellom 
grunneiere, ut- byggere, kommunen og innbyggerne.» 
Vider står det at «Våler kommune anser Svinndal som et viktig senter i kommunen og ønsker at 
utviklingen som er påbegynt her med bolig, boligutvikling og tilflytting skal videreføres og 
tilstrebes. Svinndal er et velfungerende lokalsentrum med skole, barnehage, butikk, næringsliv 
og boligforhold for alle generasjoner.» 
 
Kommuneplanen inneholder relevante bestemmelser for uteoppholdsareal, lekeplasser, 
parkeringsdekning, støy og landskapstilpasning/ estetikk o.l. 
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4.3 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er tidligere regulert i detaljreguleringsplan for «Svinndal Øst» og «Ingulstad II». 

Reguleringsplan for Ingulstad II ble vedtatt 22.06.1994 med plan-ID 17. 
 
Reguleringsplan for ISvinndal Øst ble vedtatt 18.12.2008 med plan-ID 39. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Tilgrensende planer 
Kirkegården nord for planområdet er detaljregulert i «Svinndal Kirkegård», vedtatt 13.09.2001 
med plan-ID 25. 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet. Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet omfatter gnr 105/65 og 105/67, samt en mindre del av 105/1 og 105/52. 
Deler av Fjellveien (eksisterende vei) omfattes også av planen. 
 
Planområdet utgjør 91,8 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
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Planområdet er i dag barskog som er nytte som produksjonsskog. Det er i de senere år 
bedrevet flatehogst på en stor del av arealet. 
Det finnes enkelte stier gjennom området, en av de er merket som «folkesti». 
 
Planområdet grenser til etablert småhusbebyggelse i vest og ellers mot skog. 
I skogen like nord for planområdet er det etablert en naturlekeplass med en større gapahuk og 
flere lekeapparater. 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ut fra offentlig registre ikke kjent at det er automatisk fredete kulturminner som har behov 
for særskilt vern i planområdet. Det er ved befaring ikke funnet tydelige rester av tidligere tiders 
drift eller bruk av skogsområdet. 

5.4 Naturmiljø 
Planområdet består i hovedsak av flatt og slakt nordhellende skogsterreng. 
Den søndre og nordre delen av området har grunt jordsmonn og en del synlig fjell i dagen.  
Disse områdene består hovedsakelig av barskog av furu med lav bonitet. 
 
Den midtre delen av området er flat og har en fuktig skogbunn, og består hovedsakelig av 
blandingsskog (gran, bjørk, rogn og noe furu) med middels og høy bonitet. 
Det er her et grøftet bekkedrag som har avrenning mot nordøst gjennom planområdet. 
Det er som nevnt bedrevet flatehogst på en stor del av arealet i de senere år. 
 
Det er i artsdatabanken registrert én rødlistet art innenfor planområdet. 
Kransmusserong (artsgruppe Sopper) er i kategorien NT (Nær truet) og er registret i østre 
ytterkant av planområdet. 
 
Det er også gjort funn av følgende livskraftige arter i planområdet: 
Hundekjeks, artsgruppe Karplanter i kategorien LC (Livskraftig). 
Ørevier, artsgruppe Karplanter i kategorien LC (Livskraftig). 
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(Utsnitt av artskart.artsdatabanken.no) 
 
 

5.5 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk, uteområder 
Området ligger inntil et stort (ca. 45 km2) friluftsområdet Ravnsjø-Rusvik (Svinndal syd). Det er 
en sti gjennom planområdet som utgjør en adkomst til dette friluftsområdet. Denne stien er også 
en del av en merket «Folkesti». 
I nord grenser planområdet til en etablert skogslekeplass (hundremeterskogen) hvor skolen har 
opparbeidet en grillhytte, sittebenker/ amfi og flere lekeapparater i og mellom trærne. 
 
Det er enkelte stier og rester av lekehytter som vitner om at området benyttes noe som 
nærterreng. Plasseringen like ved skole og barnehage vitner om at disse benytter området for 
turer og i undervisningssammenheng. 

5.6 Landbruk  
Planområdet har ikke en beskaffenhet som egner seg for oppdyrking. Det er manglende 
jordsmonn (fjellgrunn/ tynt skogdekke) i 2/3 av planområdet og resten består av fuktig torvjord.  

5.7 Trafikkforhold 
Planområdet har i dag ingen etablerte veier. Adkomsten til området er i tidligere planer lagt fra 
Fjellveien, som munner ut i Fv.115, Svinndalveien. 
 
Fjellveien er opparbeidet med asfaltert veibredde på ca. 3,5 meter. Det er ikke anlagt fortau 
eller gang- og sykkelvei langs veien. 
Fjellveien betjener i dag 42 boenheter, 14 fritidsboliger, Origosenteret og er adkomst til 
utfartsparkering for turområdet rundt Ravnsjø. 

5.8 Kollektivdekning 
Området har noe begrenset kollektivdekning med buss, hvor nærmeste stoppested er Svinndal 
skole med en avstand på ca. 700 meter. 
 
Ruten betjenes hovedsakelig av lokalrutene 620 og 641 med avganger hver 1-2 time. I tillegg til 
dette kjøres det også rute 254, 255, 256 og 257 som kun kjøres i arbeidstiden på hverdager og 
dermed fungerer som skolebuss. Nærmeste togstasjon er Råde stasjon med en reisevei med bil 
på ca. 20 minutter (18 km). 

5.9 Barns interesser 
Området er et skogsområde som ligger inntil et etablert boligområde barnehage og barneskole. 
Den etablerte lekeplassen «hundremeterskogen» viser at området benyttes som nærturterreng, 
som adkomst til friluftsområdet i sør og for aktiviteter i barnehage og skolesammenheng. 
Stier og rester av enkelte lekehytter og -konstruksjoner vitner om noe lekaktivitet i planområdet. 
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Svinndal skole like nordvest for planområdet har etablert fotballbane, ballbinge, friidrettsbane og 
skatepark i tillegg til selve skolegården med husker og lekeapparater.  

5.10 Teknisk infrastruktur 
Det ligger ledninger for vann og avløp i Fjellveien, hvor nordre frem til og med avkjørsel til 
Klokkersvingen er oppgradert i forbindelse med utbygging der. Anlegger har tatt høyde for økt 
kapasitetsbehov sydover i Fjellveien. 
 
Elvia har områdekonsesjon i Våler kommune og har elektriske anlegg like nordvest for 
planområdet.  
 
Området ligger ikke i et konsesjonsområde for fjernvarme. 

5.11 Grunnforhold 
Områdestabiliteten er i planarbeidet vurdert for områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper etter NVE sin veileder 1/2019, Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Prosedyre for utredning av områdeskredfare som følger: 
 
1. Undersøkelse registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området 
Registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området er undersøkt på temakart fra NVE. 
Planområdet ligger utenfor registrerte kvikkleiresoner. Like nordøst for og lavere i terrenget enn  
planområdet er det et område hvor det er sannsynlig at det er marin leire. Planforslaget påvirker 
ikke dette området direkte. 
Konklusjon punkt 1: 
Ligger planlagte tiltak innenfor en registrert faresone (kvikkleiresone): NEI 
Det må gjennomføres videre utredning i punkt 2 iht. prosedyren. 
 
2. Avgrens områder med mulig marin leire 
Området ligger under marin grense og er dermed i det generelle aktsomhetsområde for 
områdeskred. 
 
Fra NGU kart om «Muligheter for marin leire» kan en se at planområdet ikke er del av 
aktsomhetsområde for hvor det kan finnes kvikkleire/sprøbruddmateriale. 
Det er heller ikke slike områder høyere opp i terrenget, og området som kan medføre 
utløpsområde i planområdet. 
 
I planområdet er det registrert løsmasser som «hav-, fjord- og strandavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Beskrives som «Grunnlendte 
områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m». 
Dette stemmer mye med observasjoner på befaring, der berggrunnen tidvis stikker frem i alle 
deler av planområdet.   
 
2. Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred 
a) Terreng som kan inngå i løsneområdet for skred: 
Områder i planområdet hvor det kan antas å være løsmasser er flate og har ikke total 
skråningshøyde over 5 meter, det er heller ikke terreng med løsmasser er ikke brattere enn 
1:20 og høydeforskjell over 5 meter. 
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b) Planområdet er ikke usatt som et utløpsområde for skred.  
 
Konklusjon punkt 3; det er ikke behov for videre utredning iht. prosedyren. 
 
 

    
Kartet viser aktsomhetsgraden i området.  
 
Det vises til moderat til lav aktsomhetsgrad av radon på området. 
(Radonsikring ivaretas i byggesak gjennom Teknisk forskrift.) 
 

5.12 Støyforhold 
Planområdet ligger utenfor registrerte støysoner. Nærmeste støysone er fra veitrafikk 
fra Svinndalveien, som avsluttes langt unna planområdet. 
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Kart hentet fra Statens Vegvesen, Støysoner for riks- og fylkesveier 
(vegvesen.maps.arcgis.com) 
 

5.13 Luftforurensning 
Basert på tilgjengelige miljødata fra miljødirektoratet (Miljøstatus) er luftkvaliteten godt innenfor 
grenseverdiene og det er vist en reduksjon i svevestøv og NOx i perioden 1990-2015. 
Lokal luftforurensning fra vedfyring er på nivå med omliggende boligområder. 
Ny bebyggelse skal oppfylle krav til energieffektivitet i TEK17 med meget begrenset behov for 
oppvarming. Boligene tilrettelegges for vedfyring, men oppvarmingsbehovet er marginalt og 
rentbrennende peis gjør at reelt utslipp fra dette blir marginalt. 

5.14 Risiko og sårbarhet - metode 
Hensikten med risiko‐ og sårbarhetsanalyser (ROS‐analyser) er å utarbeide et grunnlag for 
planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære 
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt 
beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig.  
I følge plan‐ og bygningslovens § 3‐1 skal planer etter loven blant annet: 
 
”...h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.” 
 
For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, 
driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. 
Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle 
avbøtende tiltak for. ROS‐analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen av 
planen (jf. PBL § 4‐3). 
 
Tabell som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko: 
 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig grønn gul  rød 

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 
 Hendelser i røde felt:  umiddelbare tiltak nødvendig.  
 Hendelser i gule felt:   overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad / nytte.  
 Hendelser i grønne felt:  rimelige tiltak gjennomføres.  

 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4)  - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.  
 Sannsynlig (3)  - kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig).  
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 Mindre sannsynlig (2) - kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år).  
 Lite sannsynlig (1)  - teoretisk sjanse for hendelsen; sjeldnere enn hvert 100 år.  

 
Vurdering av konsekvens for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært alvorlig (4) Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd, 
langvarig miljøskade, system settes varig ut av drift, uopprettelig skade 
på eiendom 

 Alvorlig (3)  Behandlingskrevende skader, system sette ut av drift over lengre 
tid; alvorlig skade på eiendom.  

 Mindre alvorlig (2) Få/ små skader, systembrudd kan føre til skade dersom 
reservesystem ikke finnes. 

 Ubetydelig (1)  Ingen alvorlig skade, systembrudd er uvesentlig 

5.15 Risiko og sårbarhet – sannsynlighet og konsekvens 
Bruttoliste over mulige uønskede hendelser: 
   

Aktuelt Sann-
synlig 

Konse- 
kvens 

Risiko Kommentar/ tiltak 

Naturrisiko: Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 
1 Erosjon Nei 

   
Ingen kjent risiko 

2 Kvikkleireskred Nei 
   

Ingen kjent risiko 
3 Steinskred/-sprang  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

4 Jord- og flomskred  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
5 Snø-/is skred  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

6 Løsmasse-skred  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
7 Sekundærvirkninger av 

ras/skred (flodbølge, 
oppdemning, 
bekkelukking m.m.) 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

8 Sørpeskred  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
9 Elveflom  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

10 Tidevannsflom  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
11 Havnivåstigning, 

stormflo  
Nei 

   
Fremtidige 
havnivåstigninger 
vil ikke påvirke 
planområdet. 
 

12 Overvannsflom Ja 3 1 
 

Del av 
planområdet er flatt 
og lokalt overvann 
kan samle seg opp 
ved store 
nedbørsmengder. 
 

13 Isgang  Nei 
   

Ingen kjent risiko 



    Arkitektur 
      verket 

3018-69, Detaljregulering for Ingulstad Sør  Side 16 av 34

14 Radongass  Ja 3 2 
 

Lav/ middels 
aktsomhet jfr. 
Statens Strålevern 
Sannsynlig med 
forekomst av 
Radongass 

15 Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

16 Skog- eller gressbrann  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
17 Sterk vind (storm, orkan 

m.m.)  
Nei 

   
Planområdet ligger 
skjermet og ikke 
særlig eksponert 
for vind. 

18 Nedbørutsatt  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
19 Klimaendring  Ja 3 2 

 
Utsikter for mer 
ekstremvær og 
spesielt kortvarig 
styrtregn 

20 Andre naturgitte forhold  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
Teknisk og sosial infrastruktur: Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvens 
for: 
21 Sårbar flora Nei 

   
Ingen kjent risiko 

22 Sårbar fauna/fisk Nei 
   

Ingen kjent risiko 
23 Naturvernområder  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

24 Vassdragsområder  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
25 Automatisk frede 

kulturminner  
Nei 

   
Ingen kjent risiko 

26 Nyere tids kulturminne/-
miljø  

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

27 Viktige 
landbruksområder 
(både jord-
/skogressurser og 
kulturlandskap) 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

28 Parker og 
friluftsområder  

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

29 Andre sårbare områder  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
Teknisk og sosial infrastruktur: Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvens 
for: 
30 Vei, bru, knutepunkt Nei 

   
Ingen kjent risiko 

31 Havn, kaianlegg  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
32 Sykehus/-hjem, kirke  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

33 Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar  

Nei 
   

Ingen kjent risiko 
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34 Kraftforsyning  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
35 Vannforsyning  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

36 Telenett  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
37 Forsvarsområde Nei 

   
Ingen kjent risiko 

38 Tilfluktsrom  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
39 Jernbane  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

40 Rekreasjonsområde 
(idrett og lek)  

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

41 Anne infrastruktur  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
Virksomhetsrisiko: Berøres planområdet av, eller medfører planen risiko for: 
42 Støy og vibrasjoner  Nei 

   
Utenfor støysoner. 

43 Støv  Nei 
   

Luftforurensning på 
generelt nivå i 
regionen 

44 Forurensing av grunn  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
45 Kilder til akutt 

forurensing i/ved 
planområdet 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

46 Tiltak i planområdet 
som medfører fare for 
akutt forurensning 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

47 Tiltak i planområdet 
som medfører fare for 
forurensning til grunn 
eller sjø/vassdrag 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

48 Kilder til permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

49 Endring i 
grunnvannsnivå 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

50 Elektromagnetisk 
stråling/høyspenning 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

51 Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

52 Skog-/lyngbrann  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
53 Dambrudd  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

54 Regulerte 
vannmagasiner, med 
spesiell fare for usikker 
is, endringer i 
vannstand m.m. 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 
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55 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

56 Avfallsbehandling  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
57 Oljekatastrofeområde Nei 

   
Ingen kjent risiko 

Transport: Er det risiko for: 
58 Ulykke med farlig gods  Nei 

   
Ingen kjent risiko 

59 Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til 
området  

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

Trafikksikkerhet og trygghet: Er det risiko for: 
60 Ulykke i av-/påkjørsler  Nei 

   
Trafikkberegninger 
for planområdet 
viser begrenset 
trafikkmengde på 
adkomstveier og 
kryss. 

61 Ulykke med 
gående/syklende  

Nei 
   

Ingen fare utover 
generell risiko ved 
ferdsel i trafikk i 
tettbygde strøk. 

62 Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 3 
 

Anleggsarbeider 
tett på 
eksisterende skole 
og barnehage. 

63 Andre ulykkespunkt  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
64 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje- /terrormål? 
Nei 

   
Ingen kjent risiko 

65 Er det potensielle 
sabotasje- /terrormål i 
nærheten? 

Nei 
   

Ingen kjent risiko 

66 Annen virksomhetsrisiko  Nei 
   

Ingen kjent risiko 
 

5.16 Risiko og sårbarhet – samlet vurdering og forslag til avbøtende tiltak 
Tabell som viser samlet risikovurdering: 
 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig 12 14, 19   

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig   62  
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. Tabell ovenfor. Hendelser med slikt risikonivå samt 
forslag til avbøtende tiltak kommenteres her nærmere. 
 
Punkt 12. Overvannsflom 
De lavereliggende områdene i planområdet er avsatt til naturområder og bebyggelsen er lagt litt 
høyere i terrenget. Overvann ledes til naturområdene hvor lokal fordrøyning er hensyntatt i åpne 
naturlige løsninger. 
 
Punkt 14. Radon 
Tiltak for å sikre bygninger for radon er sikret gjennom teknisk forskrift i plan- og bygningsloven. 
Risiko således sikret. 
 
Punkt 19. Klimaendring 
Mer og kraftigere ekstremvær er hensyntatt ved å sikre store nok og passende naturområder for 
å håndtere kraftigere regn og påfølgende overvannshåndtering. Trærne i naturområder vil også 
ha en skjermende effekt mot vind og bidra til bedre lokalklimatiske forhold. 
 
Punkt 62. Trafikkulykke ved gjennomføring 
Sikring av bygg- og anleggsarbeid er nedfelt i plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 
Det er ikke vurdert at ytterligere tiltak er nødvendig. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Presentasjon av forslagsstiller 
Ingulstad Feltet Nord AS er et foretak med lokal tilknytning. 
Foretaket har fra tidligere utviklet eiendommer langs Klokkersvingen like nord for planområdet.  

6.2 Planlagt arealbruk 
Planområdet planlegges for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i form av 
eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leilighetsbygg i inntil etasjer. 
Det settes av romslige arealer til natur- /friområder mellom bebyggelsen og en sentral lekeplass 
og møteplass for boligfeltet. 
 
Det er utarbeidet illustrasjonsplaner for å vise hvordan området kan utvikles. 
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Arealoppsett fordelt på formålskategorier: 
 
Formål Areal BYA (prosent/ areal)  Kommentar 
Bebyggelse og anlegg 
Frittliggende småhusbebyggelse  35.957 30% / 10787 m2 Anslått 50 eneboliger 
Konsentrert småhusbebyggelse 18.534 40% / 7414 m2 Anslått 20 

tomannsboliger (40 
boenheter) 

Lekeplass 3.467   
Energianlegg 93   
Sum denne kategori 58.051   
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg 10.260   
Fortau 1.563   
Gang- og sykkelvei 531   
Veggrunn, teknisk anlegg 763   
Sum denne kategori 13.117   
Grønnstruktur    
Naturområde 11.040   
Friområde 9.498   
Sum denne kategori 20.538   
Totalt 91.706   90 nye boenheter 

 

6.3 Planlagt bebyggelse, utnyttelsesgrad og tetthet 
Planlagt bebyggelse innenfor BFS-feltene er ene- eller tomannsboliger. 
Alle eiendommene har en rektangulær form og muliggjør uteareal mot syd og vest på hver 
eiendom. Basert på størrelsen på ca. 700m2 er utnyttelsesgraden er satt til 30%BYA for BFS-
feltene. 
 
Planlagt bebyggelse innenfor BKS-feltene er tomannsboliger, rekkehus, kjedede eneboliger 
eller lave leilighetsbygg i 2. etasjer. Utnyttelsesgraden er satt til 40%BYA for BKS-feltene. 
 
Områder avsatt til bebyggelse er rasjonelt og effektivt utnyttet med god utnyttelse. 
Det er lagt opp til at avstandsbestemmelsene i PBL er gjeldende internt på feltet, men det er 
satt av litt ekstra avstand mot eksisterende tilstøtende bebyggelse og naturområder. 
Det tillates bygg med 2 etasjer og loft, noe som ikke er høyere enn den eksiterende 
bebyggelsen i Svinndal.  

6.4 Parkering 
For boliger i BFS-feltene skal det avsettes 2 p-plasser pr. boenhet. 
Hver p-plass medregnes med et areal som tilsvarer en enkeltgarasje. Dette sikrer at det ved 
utbygging settes av areal for en dobbeltgarasje pr. bolig. 
Gjesteplasser på egen grunn er sikret gjennom krav til plassering av garasje, slik at det er plass 
til minst 2 biler i forkant av p-plassene. Disse inngår da ikke i beregning av utnyttelsesgrad. 
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For boliger i BKS-feltene skal det for mindre boenheter med BRA inntil 60 m2 avsettes minimum 
1 plass og maksimum 2 p-plasser. For større boenheter over 60m2 BRA skal det avsettes 
minimum 1,5 plass og maksimum 2,5 p-plasser. 
Hver p-plass medregnes med et areal som tilsvarer en enkeltgarasje. Dette sikrer at det ved 
utbygging settes av areal for eventuelle fremtidige garasjer. 
Gjesteplasser på egen grunn er sikret gjennom krav til felles gjesteplasser innenfor hvert felt. 
Disse gjesteplassene inngår da i beregning av utnyttelsesgrad. 
 
Parkeringsdekningen har tatt utgangspunkt i gjeldende kommuneplans arealdel, med redusert 
krav for garasjeplass for ene- og tomannsboliger fra 3 til 2. 
Dette er basert på sentrale krav til redusert bilbruk og at planområdet ligger sentralt i et 
lokalsenter med gang-/ sykkelavstand til skole, barnehage og nærbutikk. 
Det anses at avsatt areal for 2 p-plasser pr. bolig/ husholdning er tilstrekkelig, selv om pendling 
med privatbil vil være normalen for arbeidstakere bosatt i Svinndal. 
 
Parkeringsdekning for den konsentrerte bebyggelsen er forsøkt tilpasset en fleksibel situasjon 
basert på type bebyggelse og størrelsen på boenhetene. Parkeringsdekningen er angitt med 
nedre og øvre grense, der gjennomsnittsverdien sammen med avsatt felles gjesteplasser 
samsvarer godt med parkeringsdekningen angitt i kommuneplanens arealdel. 
 
Det skal tilrettelegges for lading av EL-bil ved minimum en p-plass pr. boenhet. 

6.5 Tilknytning til teknisk infrastruktur 
Planområdet knyttes til eksisterende og nylig oppgradert VA-anlegg nord i Fjellveien. Anlegget 
videreføres derfra sydover i Fjellveien, frem mot nytt kryss like nord for Origosenteret. Derfra 
legges VA-anlegg i adkomstveier i planområdet. 
 
Overvann håndteres lokalt med åpne overvannsløsninger, med fordrøyning før det ledes mot 
eksisterende bekkedrag mot nordøst. 
 
Det planlegges for en påkobling til eksisterende EL-nett like nordvest for planområdet. Det er 
avsatt plass for en ny nettstasjon nord i planområdet, som skal dekke eventuelt behov for ny 
nettstasjon for ny bebyggelse i planområdet. 
All fremføring av EL-anlegg i planområdet legges i bakken. 

6.6 Trafikkløsning 
Som hovedadkomstvei benyttes Fjellveien fra krysset mot Fv.115 Svinndalveien og frem til nytt 
kryss nord for Origosenteret. Denne delen av Fjellveien breddeutvides til 5,0m og det anlegges 
fortau 2,5m på vestsiden av veien. Løsningen er basert på utført trafikkanalyse og STVV 
håndbok 100. 
 
Denne løsningen er en endring fra eksisterende plan, hvor det skulle anlegges en gang- og 
sykkelvei langs østsiden av Fjellveien. Den nye løsningen er valgt for å begrense antall 
krysningspunkter, for å unngå å berøre opparbeidet skoglekeplass på østsiden av veien, samt å 
legge til rette for et sammenhengende fortau fra Fv115 og helt frem til krysset inn i planområdet. 
Det vil i fremtiden være mulig å forlenge fortauet videre sørover frem til og forbi Origosenteret. 
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Med den foreslåtte løsningen vil alle få en kryssing av Fjellveien, de som bor langs vestsiden av 
veien vil ikke har noen krysninger. Med tidligere løsning ville mange få opptil 5 krysninger av 
Fjellveien/ Klokkersvingen og ny vei til planområdet. 
 
Selve kjørebanen i Fjellveien opprettholdes på samme sted. Fortauet og sideareal vil kreve en 
støttemur med tilhørende rekkverk mot idrettsplassen. Utvidelsen og støttemur vil ikke påvirke 
opparbeidet areal rundt skolen, den nye gymsalen, fotballbanen eller løpebanen. 

Fjellveien sett fra Fv. 115 Sideareal ved Gymsalen til skolen

Utført oppfylling ifm. VA-anlegg Skråning mot løpebane / fotballbane

Skråning mot løpebane / fotballbane Fjellveien langs Origosenteret
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All trafikk til planområdet legges nord for eksisterende eneboliger i Fjellveien og disse vil 
således ikke berøres av økt trafikkbelastning forbi eiendommene som følge av tiltaket. 
 
Beredskapsvei 

Skog på østsiden av Fjellveien Adkomst til skogslekeplass øst for Fjellveien
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Det anlegges en gang- og sykkelveg mellom Fjellveien og planområdet helt i sørvest. Denne er 
planlagt som alternativ beredskapsvei, og opparbeides med bredde, kurvatur og kapasitet i tråd 
med det lokale brannvesenets kravspesifikasjon. 
 
Veiene inne i planområdet er delt mellom hovedadkomstveien som er dimensjonert som en 
overordnet boligvei med veibredde 5,0m og 2,5m fortau. Avsatt totalbredde er 10,0m. 
De øvrige veiene er planlagt som mindre boligvei med bredde 4,5m uten fortau. Avsatt 
totalbredde er 7,5m. 
 
Adkomst til eksisterende enebolig i Fjellveien 27B (105/ 57) er definert som en gjennomgående 
gang- og sykkelvei med bredde 3,0m hvor kjøring til den aktuelle eiendommen tillates fra 
Fjellveien. Avsatt totalbredde er 5,0m. 

6.7 Gående og syklende 
Planforslaget inneholder flere snarveier, stier, gang- og sykkelveg og fortau langs 
hovedadkomstveien og frem til eksisterende fortau ved Svinndal skole. 
Det etableres en ny gang- og sykkelvei mellom planområdet og ned til Fjellveien sør for 
eksisterende bebyggelse. 
 
Dette fremmer sykkel og gange lokalt i Svinndal og legger til rette for enkel tilgang til 
nærturområder tett på boligene. 
 
Fortauene er regulert med 2,5m bredde og 1,0 sideareal. 
 
Parkering for sykler er særskilt ivaretatt med bestemmelser om opparbeidelse, praktisk og 
sikker plassering nær inngang. 
Det skal avsettes tilstrekkelig plass til sykkelparkering for minst 2 plasser per boenhet. 
Det er også angitt kvalitetskrav til plassene. 

6.8 Kollektivløsning 
Avstand til eksisterende kollektivholdeplass ved Svinndal skole er mellom 250-650m for alle 
boligene i planområdet, og er vurdert som tilfredsstillende. 
Antall Kollektivdekningen i Svinndal er begrenset og i stor grad knyttet til skoleskyss av 
skoleelever. Planområdet plassering tilsier at kollektivtrafikk inn i området ikke er aktuelt.  

6.9 Universell utforming 
Universell utforming for bygg er ikke relevant siden det ikke legges til rette for offentlige bygg, 
funksjoner eller arealer. 
Fortau anlegges med bredde og nedsenket kantstein og markering der det er naturlige 
krysningspunkt over vei. 
 
Den planlagte bebyggelsen vil ikke ha krav om heis, således er det alle boliger med alle 
funksjoner på bakkeplan som skal oppfylle krav for tilgjengelighet. 
Eksisterende terreng og planlagt veistruktur legger til rette for at alle eiendommer får god 
adkomst og et stigningsforhold som muliggjør tilgjengelig adkomst til alle boligene innenfor 
planområdet. 



    Arkitektur 
      verket 

3018-69, Detaljregulering for Ingulstad Sør  Side 26 av 34

6.10 Vegetasjon og landskap 
Det er i planforslaget avsatt 21 daa. (23% av planområdet) til naturområder. Naturområdene 
utgjør i hovedsak de lavereliggende delene hvor det er fuktig grunn og god dybde til fjell.  
 
Det er utført en omfattende flatehogst i planområdet i de seneste år, så mye av skogen i dag er 
ungskog. Dette anses om gunstig da trærne vil vokse og tilpasse seg den endrede situasjonen 
etter utbyggingen. Fullt utvokste trær har mindre motstandskraft for endrede vekstforhold. 
 
Naturområdene vil bli mindre berørt av bygge- og anleggsarbeidene siden krav til sikring og 
forbud mot massedeponering er lagt inn i bestemmelsene. Områdenes størrelse er også så 
store at den stedegne vegetasjonen får tilstrekkelig areal til å kunne opprettholdes. 
Opparbeidelse av merkede stier ved naturlige ferdselsveier vil videre begrense slitasjen på 
skogbunnen utenfor stiene. 
 
Planområdet stikker seg ikke frem i landskapet. Det er høyereliggende åskammer like syd og 
øst for planområdet som, sammen med gjenværende skog mot nord og nordøst, skjermer 
bebyggelsen i planområdet i landskapet. 

6.11 Terrengtilpasning og massebalanse 
Planens hoveddisponeringen av veier og byggeområder er tatt med utgangspunkt i 
eksisterende terreng og grunnforhold. 
Områdene nord og vest for felt BLK1 midt i området er flate og med svak helning mot øst. Her 
er eksisterende råsig/ bekkeløp og de laveste områdene uberørt og avsatt som grønne formål 
som kan håndtere overvann. Veier, lekeplasser og byggeområder blir da liggende litt høyere, 
men fortsatt i flukt med eksisterende terreng. 
 
Områdene sør for felt BLK1 ligger i en slak skråning med gjennomsnittlig fall 1/20 mot nord. 
Veier og byggeområder er lagt slik at de kan følge terrenget og en unngår unødvendig 
sprengning. I feltene BKS3 - BKS5 er det naturlig å benytte eventuelle overskuddsmasser til å 
planere ut for mer konsentrert bebyggelse, uten at dette vil gi store endringer i landskapet eller 
mot frilufts- og naturområder. 
 
Generelt vil det være behov for utskiftning av eksisterende torvmasser i vei og byggeområder. 
Det forutsettes at disse massen i stor grad kan mellomlagres lokalt og gjenbrukes under 
opparbeidelse av hage- og lekeplasser innenfor planområdet. 

6.12 Fjernvirkning 
Området ligger ikke slik til at fjernvirkning er et tema for valgt bebyggelse. 
Høyden på bebyggelsen er ikke høyere enn annen bebyggelse i området og tomten ligger ikke 
eksponert mot omgivelsene. 
Opprettholdelsen av store naturområder innenfor planområdet skjermer videre bebyggelsen 
lokalt. 

6.13 Overvannshåndtering 
Prinsipper for lokal fordrøyning på egen grunn er sikret i planbestemmelsene og store arealer 
avsatt i plankartet. 
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Det er lagt konkrete tiltak i bestemmelser for å hindre økt avrenning og -hastighet som følge av 
tiltak som planforslaget legger til rette for. 
 
Det er utført en egen VA- og overvannsprosjektering av nødvendige tiltak. 
Rapporten er vedlagt og planforslaget er tilpasset denne. Sammendrag fra rapporten er som 
følger: 
 
«VA Consult AS er engasjert av Ingulstad feltet Nord AS for å prosjektere løsninger for vann, 
spillvann og overvannshåndtering i forbindelse med utbyggingen av Ingulstad Sør Svinndal i 
Våler kommune. 

Området skal tilknyttes kommunalt ledningsnett i Fjellveien og i den forbindelse oppgraderes 
kommunal ledningstrasé på omtrent 140 meter, og ny vei og GS-vei etableres.  

Det er foreløpig prosjektert ett påkoblingspunkt på kommunal vannledning. Området skal 
tilknyttes kommunal vannledning i 2 punkter langs Fjellveien og danne ringforbindelse. Endelig 
tilkoblingspunkter avklares i detaljprosjekteringen.  

Området tilkobles kommunal spillvannsledning i Fjellveien. Spillvann for Trase 3 må pumpes til 
Trase 2 eller borres gjennom «hundremeterskogen» for tilknytning til kommunalt nett. Endelig 
løsning avklares i detaljprosjekteringen.  

Overvannshåndteringen uføres iht. treleddsstrategien for å sikre at kommunens krav til fremtidig 
avrenningssituasjon ivaretas. Det skal tilrettelegges for infiltrasjon og fordrøyning både i 
magasin og midlertidig åpent vannspeil, og naturlige vannveier opprettholdes i størst mulig 
grad. Endelig størrelse og plassering av fordrøyningsmagasin og overvannsdam avklares i 
detaljprosjekteringen.  

Områdets flomveier etter utbygging blir som før utbygging.» 

6.14 Fremmede arter, masseutskiftning 
Det er ikke påvist svartelistede fremmedarter innenfor planområdet. Krav til behandling av 
masseutskiftning er angitt i planbestemmelsene. 

6.15 Støy (jf. Retningslinjer i T-1422) 
Planområder er ikke utsatt for støy, og ligger langt unna støysone ifm. Fv115. 
Det er derfor ikke utført egen støyvurdering av planforslaget. 

6.16 Rekkefølgebestemmelser 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser for å sikre opparbeidelse av adkomstvei med tilhørende 
fortau, samt lekeplasser og at eksisterende stisystem legges om/ videreføres under utbygging.  
 

7 VIRKNINGER/ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Regionale og kommunale planer 
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Planforslaget følger opp formålene i gjeldende arealdel og i høringsutkast til kommende 
kommuneplanens arealdel. Planen fremmer videre ønsket tettstedsutvikling, strategiske 
sammenhenger og overordnede hovedgrep. Gjennom areal- og transporteffektive fortetting 
sikres en bedre grunnlag for opprettholdelse av eksisterende barnehage og skole. Videre 
styrker planen grunnlaget for dagens kollektivtrafikktilbud, og det legges konkret til rette for mer 
bruk av sykkel og gange. 
 
Det planlegges for en variert sammensetning av boliger i nærområdet, hvor trygge og gode 
boligområder med fokus på gange og sykkel er satt i fokus. 
Avsatt lekeareal er iht. areal og kvaliteter som er angitt i forslag til bestemmelser. Kulturminner 
og bruk av friområder er undersøkt og hensyntatt i planforslaget. 

7.2 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at dersom det i forbindelse med anleggsarbeidene påtreffes 
automatiskfredete kulturminner skjer en umiddelbar stans av arbeidet og at myndighetene 
varsles. 

7.3 Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 
 
Tilgjengelig informasjon i offentlige databaser er sjekket ut og gjennomgått, og området er 
befart ved flere anledninger innenfor vekstsesongen. Dette anses å være tilstrekkelig grunnlag 
for å vurdere arters bestandssituasjon og naturtypers utbredelse og økologiske tilstand. 
Effekten på naturelementene i området vurderes som kjent. Tiltaket vil medføre lite skade på 
områdets naturmangfold i helhet. 
Det er avsatt naturområder i planforslaget for å ha en god buffer til en liten myr sørøst for 
planen. De lavest liggende, mest fuktige delene av området er også avsatt til naturområde. Her 
er det erfaringsmessig størst biologisk mangfold. Det eksisterende råsig/ bekkeløpet gjennom 
disse områdene opprettholdes tilnærmet uforandret og lokalt overvann/ grunnvann vil ledes hit 
for å opprettholde den åpne vannveien. Flomsituasjoner sikres med konkrete tiltak for 
fordrøyning.  
Det anses som lite sannsynlig at det forekommer naturverdier som ikke er observert/registrert. 
Kravet om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag anses å være oppfylt. 
 
Føre-var-prinsippet (§ 9)  
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.» 
 
Sannsynligheten for alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet er lav, og føre-var-prinsippet 
kommer derfor ikke til anvendelse (ut over spredningshindrende behandling av fremmede 
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skadelige arter). Det anses også som lite sannsynlig at spesielt viktige arter ikke har blitt 
registrert. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.» 
 
Planområdet ligger i et område med lavt utbyggingspress og utover det aktuelle planområdet 
som har vært detaljregulert i mange år, er det ikke avsatt større nye naturområder til utbygging 
rundt Svinndal. Belastningen øker marginalt med denne planen siden det er få naturelementer 
som påvirkes særlig negativt. Planområdet er et allerede påvirket som produksjonsskog og 
flatehogst. Eksisterende bekkedrag i og ut av planområdet sikres i planforslaget. Den samlede 
belastningen forringer ikke vesentlig økosystemfunksjonene og -tjenestene som leveres av 
naturelementene i området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)  
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
 
Tiltak det åpnes for innenfor planområdet er antatt å medføre meget begrenset skade på 
naturmangfoldet i området. Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å gjennomføre 
spredningshindrende tiltak for fremmede skadelige arter i planområdet. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)  
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.» 
 
Det forutsettes at det benyttes miljøforsvarlige driftsmetoder og teknikker i anleggsfasen, slik at 
inngrepet ikke blir større enn nødvendig og ikke volder unødig skade. Avsatte naturområder og 
omgivelser er sikret mot unødig påvirkning gjennom bestemmelser. Lokaliseringen i et 
lokalsenter, inntil eksisterende boligfelt og tett på skole og barnehage viser at det er en meget 
hensiktsmessig lokalisering. 

7.4 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planområdet omfattes ikke av rekreasjonsinteresser. 

7.5 Sol/ skyggeanalyse 
Alle foreslåtte byggeområder i planen ligger med god avstand til omliggende bebyggelse og 
verdifulle grønt- og fellesområder. Eksisterende vegetasjon er vesentlig høyere/ skygger mer 
enn planlagt bebyggelse. 
Byggeområder ligger på et flatt eller slakt nordvendt helning med veldig gode solforhold. Alle 
bebyggelse vil ha tilgang på uteoppholdsareal mot sør og vest.  
 
Felles leke- og uteoppholdsarealer ligger solrikt til. 
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7.6 Trafikkforhold 
Det er utført en egen trafikkanalyse for planforslaget av Stener Sørensen i mai 2022. Rapporten 
er vedlagt planforslaget, og trafikale konsekvenser er beskrevet i kapittel 5. 
 
Fjellveien får en økning i daglig trafikk som utbyggingen av Ingulstad Sør vil medføre, og det er 
planlagt bredere vei fra det eksisterende fortausavslutningen fram til adkomstveien til 
planområdet. Da får Fjellveien økt bredden på̊ kjørevei til 4,5m med fortau på̊ 2,5m. 
I rapporten anbefales økning av kjøreveibredde utvides til 5,5m. Dette forklares ved at møtende 
trafikk, når et av kjøretøy er større enn personbil. 
 
Det bemerkes at rapporten har tatt høyde for 50km/t i Fjellveien. Hastigheten er redusert til 
30km/t grunnet flere arbeider ved veien. Denne nedjusterte hastigheten bør opprettholdes, 
siden veien ligger inntil barneskolen, at barn passerer veien til lekeplassen i skogen på motsatt 
side og tett på en barnehage. 
I den settingen har vi vurdert 4,5m og fortau som en god veibredde. For stor bredde fremmer 
økt fart og mindre respekt for lav fartsgrense. 
 
Det eksisterende fortauet forlenges langs Fjellveien i en lengde på̊ 180m og føres også̊ videre 
innover i Ingulstad Sør langs adkomstveien. Da blir det tilrettelagt for trygg framkommelighet 
mellom Ingulstad Sør boligfelt og Svinndal sentrum for myke trafikanter. Den lokale 
trafikksikkerheten blir opprettholdt og delvis forbedret for skolebarn fra både det nye boligfeltet 
og noen av de eksisterende husene i området. I tillegg blir det forbedret tilbud for andre gående 
og syklende i området med gjennomgående fortau fra Ingulstad Sør fram til skolen, 
barnehagen, kirken, dagligvarebutikk, og fotballbanen. 

7.7 Barns interesser 
Planforslaget berører ikke arealer som har vært benyttet til barns lek/ opphold. Planforslaget 
skal sikre barn- og unge et godt oppvekstmiljø i det nye boligområdet med gode 
uteoppholdsarealer, lekeplass med trygg og solrik plassering. Skråningen mot nordøst bevares 
som et naturområde som kan benyttes som u-opparbeidet naturlekeplass for større barn, med 
noe begrensning da det er nokså kupert/ stedvis bratt. 
Det legges opp til snarveier internt i boligområdet og at snarvei til skole og idrettsanlegg i eldre 
reguleringsplan for området kan videreføres/ opparbeides. Brukbarhet og sikkerhet for barns 
ferdsel, enten det er gående eller syklende er vektlagt i planforslaget med dedikert, hevet fortau 
langs adkomstveien hvor biler skal inn og ut av parkeringsplasser og garasjer. 
 
Minstekrav til uteoppholdsareal er medtatt i planbestemmelsene. Det er stilt rekkefølgekrav til 
opparbeidelse av lekeplasser. 

7.8 Støy 
Støysituasjonen er god og planområdet påvirkes ikke av kjente støykilder fra infrastruktur eller 
virksomheter. Foruten i bygge- og anleggsfasen, hvor støygrenser er satt gjeldende, medfører 
planforslaget ingen tiltak eller virksomheter som kan skape generende støy for eksisterende 
bebyggelse. 

8 INNKOMNE INNSPILL 
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8.1 Sammendrag 
Det kom inn 12 innspill til varselet. 
Kort oppsummert omfatter innspillene oppfordring til høy arealutnyttelse, tilrettelegging for 
sykkel og gange, gode ute- og lekearealer samt trafikksikre løsninger for barn og unge. Det er 
også særlig fokus på tilgjengelighet for brannmannskap, samt dekning av vann/slokkevann i 
området og grunnforhold. 
 
Alle innkomne merknader er vedlagt i sin helhet under kapittel 9 Vedlegg. 

8.2 Merknader fra naboer 
Uttalelse fra Thomas Torp, datert 21.06.2021 
Ingen tekst til innspill fremkommer i dokument. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Ingen 
 
Uttalelse fra Våler kommune, datert 21.06.2021 
Ingen tekst til innspill fremkommer i dokument. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Ingen 
 
Uttalelse fra Linda Sandbugt, datert 09.07.2021 
Bemerker ingen tungtveiende grunn til å klage, men stiller seg negativ til utbygging fordi 
vedkommende flyttet til området for å ha mangel på naboer. 
 
Forslagsstiller kommentar: 
Planområdet har vært avsatt for utbygging til boligbebyggelse i mange år. Bebyggelsen langs 
Fjellveien vil få frittliggende boliger nærmest sine eiendommer og da svært få tilstøtende 
naboer. 
 
Uttalelse fra Corina Andersen, datert 13.07.2021 
Uttrykker bekymring og stiller seg spørrende til om ny vei vil komme bak huset deres. Skeptisk 
til enda en trafikkert vei bak sin eiendom pga. små barn. 
 
Forslagsstiller kommentar: 
Det kommer ingen vei rett bak deres eiendom. Trafikksikkerhet i området vil øke betraktelig 
med planforslaget, med trygge snarveier, fortau og gang- og sykkelveg. 
 
Uttalelse fra Grethe Ingulstad, datert 04.08.2021 
Ingen tekst til innspill fremkommer i dokument. 
 
Forslagsstiller kommentar: 
 

8.3 Merknader fra offentlige myndigheter 
Uttalelse fra Movar MIB, datert 28.06.2021 
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Innspill om krav til bla. vannforsyning/ slokkevannkapasitet samt adkomst for rednings- og 
slokkemannskap. Bemerker krav til innhenting av informasjon fra brannvesenet om 
dimensjoneringskriterier og henviser deretter til MIB sin veileder for tilrettelegging for 
slokkemannskaper. Det fremkommer videre at det i Våler kommune har redusert 
slokkevannkapasitet, og at MIB ikke er dimensjonert for tilstrekkelig slokkevann på stedet. 
Tilgjengelig slokkevannmengde bør avklares på et så tidlig tidspunkt i prosjekteringen som 
mulig. Det bemerkes at det bør avklares med kommunen hvilke vannmengder som kan leveres 
til aktuelt byggverk/område, før endelig brannstrategi legges til grunn for prosjekteringen. Der 
det er klart at etablert vannforsyning ikke er tilstrekkelig, må tilfredsstillende vannforsyning eller 
brannsikkerhetsnivå etableres på annen måte. Brannvesenet forutsetter i sin helhet at krav til 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i distriktet til MIB samt slokkevannforsyning 
ivaretas i planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Vannforsyning og slukekvann er prosjektert og beregnet i egen utredning utført av konsulent. 
Kapasitet og løsning er vurdert i samråd med Våler Vannverk, Våler kommune og MIB. 
Aktuelle løsninger følger planforslaget. 
 
Uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), datert 29.06.2021 
Innspill om DSB sin rolle i plansaken. Det påpekes at Statsforvalteren skal følge opp at 
hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker og har et ansvar for samordning av 
statlige innsigelser til kommunale planer. Det henvises for øvrig til DSB sin veileder om 
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt 
storulykkevirksomheter. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er utført ROS-analyse av planforslaget som ivaretar vurderinger av sikkerheten. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, datert 06.07.2021 
Innspillet opplyser om bla. ulike trafikale forhold og anbefalinger, samt luftkvalitet, støyforhold 
og universell utforming. Det fremkommer at funksjoner og løsninger som legger til rette for mer 
fysisk aktivitet som bla. sykling og gåing burde prioriteres, ref. tiltakskatalogen. Videre 
bemerkes det at luftforurensning bør utredes i en luftfaglig rapport, ref. Klima- og 
miljødepartementets retningslinjer. Planområdets beliggenhet og nærhet til Svinndal sentrum 
gjør at det oppfordres til høy arealutnyttelse. Det må også utredes hvordan planområdet kan 
betjenes av kollektivtrafikk. Videre nevnes det at trafikkstøy må utredes tidlig i planprosessen 
for å få oversikt over støyutfordringene. Nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i plan og 
bestemmelser, ref. Klima- og miljødepartementets retningslinjer. Det bemerkes viktigheten av at 
valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, ref. 
Statens vegvesens håndbøker for dimensjonering. Det bemerkes at det bør gjennomføres en 
trafikkanalyse for å utrede trafikale konsekvenser med tanke på dimensjonering og valg av 
løsninger. Analysen bør omfatte vurdering av trafikksikkerhet og trafikkavvikling i kryss og 
avkjørsler, samt at den gir grunnlag for vurdering av fremtidige støyforhold. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Arealutnyttelse, kollektivtrafikk, gående og syklende er prioritert i planforslaget. Det er utført 
trafikkanalyse og planen er basert på disse. 
Bestemmelser om støy og siktkrav i kryss er medtatt i planforslaget. 
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Uttalelse fra Våler vannverk SA, datert 22.07.2021 
Innspillet omhandler bla. kapasiteten på drikke-, slokkevann og leveringsdyktigheten i området. 
Det bemerkes at det må gjøres en utredning på om Svinndal barnehage har kapasitet til å huse 
den merbelastning som planområdet gir. Hvis barnehagen skal bygges større vil det medføre 
krav om 50 l/s slokkevann (Ikke til stede i dag). Det fremkommer i innspillet ønske om at 
forslagsstiller gir tilbakemelding på hva som blir nødvendig slokkevannfaktor for planområdet. 
Videre bemerkes det at området sør for nytt anlegg i Fjellveien må ses som en helhet, og at ny 
hovedvannledning i Fjellveien derfor må videreføres i samme type størrelse/type for å sikre 
helhetlig drikkevannsforsyning til nytt felt. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Plan/ utredning av VA konsulent er utført for planforslaget. Løsninger her er vurdert i samråd 
med Våler vannverk, Våler kommune og MIB. 
Bebyggelsen i planområdet krever slukkevannkapasitet på 20 l/s, og ikke 50 l/s. 
Kapasiteten i Svinndal barnehage er avklart med kommunen og er avklart som tilstrekkelig for 
planforslaget. 
 
Uttalelse Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 30.07.2021 
Belyser utfordringer til kommunens kapasitet på avløpsnett og mener planarbeidet burde 
avvente før disse forholdene er mer avklart. Videre bemerkes det at deler av planområdet i Sør 
ligger innenfor et friluftsområde registrert som svært viktig, og at det forventes at dette vurderes 
i videre planarbeider. Det påpekes viktigheten av tilstrekkelige arealer til lek for barn og unge og 
at det stilles krav om lekemuligheter. Stiller seg positiv til at Svinndal skole kan medvirke i 
planarbeidet. Det vises til krav til ROS-analyse, ref. plan- og bygningsloven. Forutsetter at økt 
trafikk, støy og overvannshåndtering vurderes spesielt. Det er muligheter for marin leire innenfor 
planområdet, og det anbefales å ta i bruk NVE sin kartbaserte veiledning for reguleringsplaner, 
samt veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred. Belyser også temaene natur og friluft, barn og 
unge, boligsosiale hensyn, universell utforming, vannmiljø, støy, masseforvaltning samt 
samfunnssikkerhet, klimatilpasning og overvannshåndtering. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Kommunens avløpsutfordring i Svinndal er gjort kjent for forslagsstiller og det legges inn 
rekkefølgebestemmelser knyttet til dette. Valg av konkret løsning er under behandling i Våler 
kommune. 
Planforslaget har hensyntatt sin plassering inntil friluftsområdet i sør. Det er konkret sikret 
adkomst til og laget sammenhengende stier gjennom naturområder innenfor planen. 
Lekeplasser, trafikk, støy, overvann, grunnforhold og øvrige tema er vurdert og hensyntatt i 
planforslaget. 
Gode felles møte-, uteopphold og lekeplass er plassert og utformet på den mest sentrale 
plassen i området for å skape et sosial møtepunkt og styrke stedsidentiteten i feltet. 
 
Uttalelse Elvia AS, datert 03.08.2021 
Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som det må tas hensyn til. For å sikre 
strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon 
innenfor planavgrensningen. Det settes krav til størrelse og adkomst til denne. 
Opplyser om at den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet må som hovedregel 
dekke kostnadene med tiltaket. 



    Arkitektur 
      verket 

3018-69, Detaljregulering for Ingulstad Sør  Side 34 av 34

 
Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget har medtatt areal for plassering av ny nettstasjon for planområdet, i tråd med 
kravene fra Elvia. 
 
Uttalelse fra Viken fylkeskommune (Våler kommune), datert 18.08.2021 
Påpeker at alle avvik fra overordnede planer og mål må redegjøres for. Bemerker at det bør 
tilrettelegges for variert boligsammensetning innenfor planområdet, med fokus på estetisk 
utforming av bebyggelse og utearealer som gir positivt grunnlag for videre utvikling av området 
(Henviser til estetikkveileder for Østfold fylke). Anbefaler sterkt at det tas inn rekkefølgekrav om 
trinnvis utbygging i ny reguleringsplan. Stiller seg positiv til medvirkning fra Svinndal skole og 
påpeker viktigheten av erstatning for eventuelle ute- og lekeområder som omdisponeres. 
Belyser også kulturminner, trafikksikkerhet/analyse, parkering og støy/luft samt flom og 
overvann. Har ingen videre innspill på nåværende tidspunkt. Vektlegger særlig at det blir gjort 
gode vurderinger av hvor stor utbygging som anses som nødvendig, og at dette må fremkomme 
i planmaterialet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forholdet til overordnede planer er beskrevet og det er lagt opp til en variert småhusbebyggelse 
i planforslaget. Planområdet er planlagt for trinnvis utbygging. Tema er ivaretatt i beskrivelsen 
og forslaget for øvrig. 
Bestemmelse om kulturminner er tatt med i planbestemmelsene. 
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 Innkomne merknader til oppstartsvarsel 
 Utredning om vann, avløp, overvann og slukkevannkapasitet 
 Trafikkanalyse 
 Illustrasjonsplan (ikke juridisk bindende)


