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Hei

Sender over 3 stk. søknader om boligfelt, som er i nærhet til Svinndal sentrum.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen / With best regards

Rune Listerud

Tlf: 69 28 99 01 / 915 67449
Adr: Vadbakken 8, 1592 Våler i Østfold
Mail: rune@asfaltremix.no
www.asfaltremix.no

Før utskrift, tenk på miljøet!

mailto:rune@asfaltremix.no
http://www.asfaltremix.no/
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Ole Paulshus
Nordre Paulshus
1591 Sperrebotn

Søknad / innspill til arealplan Våler kommune

Viser til samtale med Anne Grete Trevor og Christer H - Lunden og sender jeg her innspill til
arial - plan for Nordre Paulshus / Våler Aktivitetssenter .

Årsaken til søknaden
er ved tilsyn fra MIB (brann og beredskap ) at jeg fikk en del avvik ang bruksendringer på
bygg. Etter prat med Christer H. Lundem ble vi enige om at driften er såpass omfatten d e nå at
det bør søkes bruksendring på bygg med ansvarlig søker. Samt også legge aktivitetssenteret
«inn » i arealplan . Søknader ang bygg kommer snart, da det nå utredes hva kra v som må
etterkomme s . Men denne søknad , gjelder kun arealplan .

Legger ved noen ka rt utsnitt hvor det er påført hvor klatrepark, paintball - bane , parkering og
grillplass er . Klatreparken kan tenkes utvides med årene og det ønskes rom for dette i
arealplan . Har lagt ved et kart - utsnitt hvor jeg har skravert et større felt. Dette felte er hva jeg
ten ker bør kunne være tilgjengelig for aktiviteter . Det er ikke et « must » , men skal man først
gjøre noen endringer, kan det være greit og har rom for utvidelser.

Håper dette er nok informasjon og s e r fre m til å høre fra dere.

Vennlig Hils en

Ole Paulsh us

Mob: 99353069
Tlf: 69 286000
Fax: 69 286001





Målestokk 1: 3000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 23.02.2019 11:00
Eiendomsdata verifisert: 23.02.2019 10:39

GÅRDSKART 0137-52/2/0

52/2/0-52/3/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser
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Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

219.4
0.0
0.0

767.3
50.1
21.5

0.0
1058.3

219.4

1058.3

767.3

71.6
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



May og Erik Listerud
Røed Gård, Hobølveien 29

1591 Sperrebotn

Våler Kommune

Plan og Utvikling v/ Anne Grete Trevor

1592 Våler Våler, 15. mars 2018

Vedr. Planprogram kommuneplanens Samfunnsdel 2018 - 2030.

Undertegnede ser at kommuneplanens samfunnsdel er på høring. Slik vi oppfatter det, skal man i

denne omgang ikke legge opp til noen nærmere vurdering av arealplan, men det fremgår likevel at

dere skal ha en gjennomgang og revisjon av de ulike arealformålene i kommuneplanen.

For at kommunen skal kunne bli klar over utviklingsmulighetene for fremtidig boligtomter i

kommunen, er det viktig for oss å opplyse om at vi ønsker å få regulert vår eiendom gnr.27 bnr. 5 i

Våler, Kjellabråten ved Rødsund bru til boliger når arealdelen skal rulleres.

Dette er et vakkert område som egner seg særskilt godt for boligutbygging og som er etterspurt her i

Våler. Dette er som følge at det er kort vei både til Moss, jernbane (både Moss og Sonsveien), E6,

skole, barnehager og butikk. Og det er allerede regulert gang og sykkelsti både til Sperrebotn, RØd,

Augerød, Våler Næringspark og til Mosseporten langs med rv.120 og rv.115. I tillegg har man
fantastisk beliggenhet med umiddelbar nærhet til Vansjø og det vakre friarealet ved RØdsund bru
som har tilrettelagt for fiske-og bademuligheter.

Slik vi forstår ønsker også grunneier av gnr. 27 bnr.1 å få sitt område på Kjellabråten regulert til
boliger.

Vi ber kommunen ta med vårt innspill ved vurderingene knyttet til kommunens samfunnsdel.

Med vennlig hilsen

ø ; ru , , zdt, q /, A, U
May og Erik Listerud

Vedlegg: Kartutsnitt over om rådet.



1 / 1

ATT: Anne Grete Trevor

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 10.01.2019

I NNSPI LL TI L KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR VÅLER KOMMUNE 2018 2030,
FOR DEL AV GNR.27 / BNR 1 PÅ «RØDSUND»

På vegne av Herde Eiendom AS og hjemmelshaver Janka Bednarczyk og Arne Hovland (27/1) oversendes herved innspill til
rullering av kommuneplanens arealdel for 2018 2030. Som det fremgår av vedlagt forslag og presentasjon, ønsker
hjemmelshaver å tilrettelegge for fremtidig omdisponering av del av skogsteig på «Rødsund» mht. boligutvikling.

Områdene somsøkes omdisponert til boligformål er beliggende sør for Fv120/Fv115 og eksisterende boligområde på
Rød, og utgjør deler av skrånende og kupert skogteig på «Rødsund». Med nærhet til tilliggende boligområder og
infrastruktur anses området som et naturlig fortettingsområde for fremtidig utvikling av tettstedet/ områdesenteret
rundt Augerød/Rød/Teksnes/Dammyr.
Det meste av «planområdet» er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF område, men vil ikke komme i konflikt med
avsatt hensynssone for viktig landskap/naturmiljø langs Vansjø. Med tilliggende LNF områder i sør og øst samt bevaring
av grønnstruktur og landbruksareal i randsonen mot Fv120 og Fv115, vil forslaget i begrenset grad medføre
konsekvenser for viktige friluftsinteresser, naturverdier eller landskap/grønnstruktur.

Redegjørelse knyttet til ønsket omdisponering og vurdering av virkninger av forslaget fremgår av vedlegg 1.
Kartskisse/arealplan med forslag til avgrensning og omdisponering av området fremgår av vedlegg 2.

Enerhaugen Arkitektkontor AS har bistått med utarbeidelse av vedlagt innspill med tilhørende vedlegg. Dersom det er
spørsmål vedrørende fremsatt innspill eller behov for supplerende redegjørelse, bes det tatt direkte kontakt med
undertegnede eller Hans Dunk hos Herde Eiendom AS (911 25 240 / deunk@herde.no ).

På vegne av forslagsstiller håper vi at fremlagt innspill for omdisponering av del 27/1 til fremtidig utbyggingsområde
for boliger kan inntas i forslag til ny arealdel for 2018 2030.

Enerhaugen Arkitektkontor AS

Rune Slaastad
Jordskiftekandidat/arealplanlegger
91519632 /45 94 34 55
r.slaastad@enerhaugen.com

Vedlegg
1 Redegjørelse av innspill til kommuneplanens arealdel for 2018 2030 for (27/1)
2 Kartskisse/arealplan for omdisponering av del av 27/1 på «Rødsund» til boligformål_mv

Våler kommune
Kjosveien 1

1592 Våler

RAS 2019.005
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Innspill til kommuneplanens areald el for Våler kommune 201 8-2030,
for del av gnr.27 / bnr. 1 , « Rødsund»

I forbindelse med rullering av kommuneplanens area ldel for 2018-2030 ønsker hjemmelshavere til Søndre
Rød, (Janka Bednarczyk og Arne Ho vland), og fremme omdisponering av del av skogteig på «Rødsund» til
fremtidig boligutvikling.
Områdene som søkes omdisponert til boligformål ligger sø r og vest for eksisterende boligområde på Rød, og
utgjør deler av skrånende og kuperte skogteig på « Rødsund». Med nærhet til eksisterende bomiljøer på
Augerød/Rød/Teksnes vurderes området et naturlig fo rtettings-/utbyggingsområd e for boliger ved videre
utvikling av tettstedet/områdesenteret rundt Teksnes.

Området har i dag status som uregulert, og er med unnt ak av eksisterende boligområde på Rød vist som LNF-
område i gjeldende kommuneplan. Del av utviklingsområdet vest for «Rødkollen» er beliggende utenfor avsatt
hensynssone for viktig landskap/naturmiljø langs Vansjø.
For å sikre en helhetlig utvikling av området, ivareta he nsyn til eksisterende boligom råde samt sikrer bevaring
av grønnstruktur, buffersoner, landskap, landbruksinter esser mv, omfatter «planområdet» også tilliggende
arealer/randsoner langs Fv120 og Fv115.
Totalt utgjør angitt «planområde» 141 daa, mens areal samlet areal som fremmes som fremtidige boligområde
utgjør 67 daa. Kartskisse/arealplan med avgrensning og oppdeling av ulike delområder fremgår på side 4 samt i
vedlegg 2 i målestokk 1:1500 (A1 – format).

Forslag til omdisponering av søndre del av 27/1 til boligformål, mv. ble også foreslått ved rullering av kommune-
planen i 2014. Innspillet ble da ikke tatt med i videre behandling, med begrun nelse om at det ikke er ønskelig å
legge nærings-/handelsvirksomhet til dette området. Tidliger e medtatt næringsareal langs Fv120 er tatt ut i
vedlagt forslag, samt at selve «planområ det» er redusert mot sør og vest.
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Eksisterende forhold

Flyfoto over del av 27/1 som søkes om disponert samt tilliggende miljøer.

Med unntak av jordbruksareal og ek sisterende boligområde langs Fv 115 i nord, utgjør området en skogstomt
med varierende topografi og skogsvegetasjon. Mens skogsområdet i sørøst i hovedsak utgjør småkupert
terreng med innslag av mindre koller, utgjør området i vest en lokal åsrygg med variert skrånende terreng.

Skogsområdet har i utgangspunktet bestått av barskog med varierende bonitet (lav -høy), men større deler av
området bærer i dag preg av blandingsskog etter tid ligere uttak av hogstmoden skog. Som det fremgår av
oversiktsbilder og fotodokumentasjon er det avvirket mye skog både i østre og vestre del av områder, og disse
områdene domineres i dag av løvskog og kratt. I randsonene langs fylkesveiene og rundt høydedraget/bratt
fjellskrent sentralt i området er sted vis tettere skogsvegetasjon og større trær, og utgjør områder som foreslås
avsatt som friområder/grønne bufferso ner ved utbygging av området.

Grunnforholdene i området består i hovedsak av bart fjell med tynt lag av løsm asser og hums-/torvdekke.
Ihht. løsmassekart (NGU) er det kun i tilknytning til eksisterende dyrka mark i nord at det er registrert marine
havavsetninger.

Sett i forhold til størrelsen på området, skrint jordsmonn og topografien i området har skogteigen begrenset
verdi ift. skogproduksjon.

Utsnitt av gårdskart.Nibio.no og løsmassekart – NGU
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Fotodokumentasjon eksisterende forhold:

Eksisterende avkjørsel og bebyggelse langs Rødveien, sett fra Fv115 mot sør

Skogkledd mindre kolle mot dyrka mark som søkes tilrettelagt fo r boliger samt eksisterende bebyggelse langs Rødveien, sett fra Fv115 mot vest.

Som det fremgår av bildene er det m este av hogstmoden skog avvirket i sørøstre del av skogsområdet.

Selv om vestre del av området tilrette legges for boligutbygging, vil eksisterende ve getasjon lang Vansjø begrense fjernvirkni ngen.
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Mulighetsskisse/arealplan for fremtidig utvikling av del av 27/1:

Arealplan/mulighetsskisse som viser av grensning og oppdeling av området mht. boligfelt, grønnstruk tur, jordbruk, mv.

Som illustrasjon på mulig fremtidig disponering av areale ne innenfor området er de t utarbeidet en mulighets-
skisse/arealplan som viser boligfelt for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, atkomstveier/avkjørsler for
delområdene, friområder for bevaring av grønnstruktur/landskap, jordbruksareal, samt grønne buffersoner mot
tilliggende omgivelser. Arealplan/mu lighetsskisse i målestokk 1:1500 (A1- format) fremgår av vedlegg 2.

I arealplanen er det angitt følgende oppd eling/utnyttelse knyt tet til boligområdene:
I sørøst:

BF1 12,8 daa Eksi sterende eneboligområde - ingen tiltak.
BF2 16,6 daa Område for fri ttliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger)
BK1 7,1 daa Område for kons entrert småhusbebyggelse (rekkehus og to-seksmannsboliger)
BK2 17,3 daa Område for ko nsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og to-seksmannsboliger)

I vest
BF3 21,9 daa Område for fri ttliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger)
BF4 1,7 daa Områ de for frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger)

Delområdene for boligutbygging ligger tilbaketrukket fra fylkesveiene og utgjør til sammen 67 daa. Avsatte
boligfelt er romslige, og vil sikre at stedlig grønnstruktur og naturmiljø kan bevares som en naturlig del ved
fremtidig detaljregulering og utbygging av boligområdene.

Foreløpige mulighetsskisse viser i hovedsak innpassing av konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og
tomannsboliger), og er i samsvar med overordnete føri nger om å tilrettelegge for arealeffektiv utnyttelse.

Vansjø
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Sett i forhold til størrelsen på delområdene og overordnete krav, bør det innenfor området være mulig å
tilrettelegge for 80-100 nye boliger. Ende lig utforming av områdene, valg av bygningstypologi og krav tillatt
utnyttelse/MUA vil være avgjørende for boligantallet, og er forhold som vil bli fastlagt nærmere ved en
detaljregulering. Sett i forhold til tilliggende miljøer vil bebyggelse i 2 etasjer med evt. underetasje være en
naturlig bygningstypologi.
Med boligfeltenes orientering mot syd og vest samt skissert utforming vil en ha gode forutsetninger for å
sikre gode og varierte bokvaliteter både hva gjelder boligene og uteoppholdsareal. Ved ytterligere uttak av
hogstmoden skog vil boligfeltene få gode lys- og solforhold store deler av dagen/året.

Ved utvikling av området er grunneier også åpen for å sette av tomt til barnehage eller annet service-/
omsorgstilbud, dersom det anses ønske lig av kommunen. Med avskjermet beliggenhet og nærhet til skog og
natur, vil området i sørøstre del vær e godt egnet for denne type formål.

Gjennomgående grøntområder og buffersoner mot tilliggend e omgivelser er angitt som friområder/
grønnstruktur, og vil bidra til bevaring av eksister ende grønnstruktur og landskapsformer, samt sikre
opprettholdelse av stier og ferdselsforbindelser gjennom området

Boligfelt i vest er vist tilknyttet eksisterende atkomstvei (Kjellabråten ) med avkjørsel direkte fra Fv120. Ved
økt trafikkbelastning er det antatt at atkomstveien må oppgraderes og asfalteres. Intern atkomstvei for BF4 i
vest er søkt innpasset i det skråne nde terrenget slik at terrenginngrep og stigningsforholdene begrenses.

For å bedre trafikksikkerheten ved avkjøring til østre del av området, foreslås det å stenge eksisterende
avkjøring til Rødveien. Ved etableri ng av ny avkjøring fra Fv115 i nordø st vil en bedre siktforholdene
vesentlig, samtidig som veien i begrenset grad vil medføre nedbygging av dyrka mark. Ny atkomstvei
forutsettes etablert med fo rtau på en side frem t il gjennomgående friområde. Eksisterende del av Rødveien
vil bli opprettholdt som atkomstvei for tilliggende eksisterende boliger.
Endelig trase og utforming av angitte atkomstv eier er forhold som må vurderes nærmere ved
detaljregulering. Videreføringer og enkeltavkjørsler t il delområder og enkeltomter er kun vist som piler.

Jordbruksarealene langs Fv 115 er fo rutsatt opprettholdt so m dyrka mark, men er medtatt i planområdet
sett i forhold til innpassing av ny kjøreatkomst for østre del av området. Som det fremgår av arealplanen vil
det kun være begrenset del av dyrka mark (2 daa) som blir berørt/nedbygd.

Ved omdisponering av området til bolig er er grunneier også åpen for at deler av tilliggende jordbruksareal i
nord kan benyttes som parsell-/andelshager for fremti dige beboere. Selvdyrking vil kunne skape sosiale
«grønne» møteplasser for alle aldersgrupper og bidra til økt felleskap.

Foreslått omdisponering vil i begrenset grad være konflikt fylt i forhold til viktige skog-/landbruksinteresser,
landskap, friluftsinteresser, naturmangfold mv., og v il ikke medføre konsekvenser for gårdsdriften ved
Søndre Rød. Området vil oppleves som en naturlig forlengelse av boligområdet rundt Rød/Augerød.
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Del av Søndre Rød Gnr/Bnr 27/1

Avgrensning av området:

Ortofoto Arealplan/disponering av området

Beskrivelse av innspill

Tema: Fakta:

Beskrivelse av forslagets innhold og arealformål Forslaget tilrettelegger for omdisponering av del
av 27/1 fra LNF/skogbruksareal til fremtidig
utbyggingsområde for frittliggende og
konsentrert småhusbebyggelse.
Planområdet utgjør totalt 141 daa, hvor av nye
utbyggingsområder med varierende størrelser
utgjør 67 daa.
Resterende del av området vil bli opprettholdt
som eksisterende boligområde, atkomstveier,
jordbruksareal samt naturtomt/grønne buffer-
soner mot omgivelsene.

Beskrivelse av hvordan innspillet er i tråd med strategiene i
kommuneplanen

Fortetting og boligutvikling rundt eksisterende
områdesentre, er i samsvar med overordnete
føringer og arealstrategier i kommunen.

Utbyggingsområdene ligger i forlengelsen av
eksisterende boligområde på Rød, og anses som
en naturlig videreføring/utvidelse av tettstedet/
områdesenteret rundt Augerød/Rød/Teksnes.

Foreslått omdisponering medfører i begrenset
grad konsekvenser for dyrka eller dyrkbar mark,
v iktige rekreas j ons- og friluftsområder eller
landskap og naturmiljø.

Arealregnskap ved forslag til omdisponering av arealer A realer som foreslås omdisponert til nye
utbyggingsområder for boliger og kjørevei
omfatter i hovedsak skogsareal (75 daa).
Ny avkjørsel fra nord medfører kun nedbygg av
2,0 daa dyrka mark.
Resterende del av planområdet utgjør eksist.
boligområde, naturtomt og jordbruksareal som
blir opprettholdt som i dag.

Fv115

Fv120

Vansjø

Søndre
Rød
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Beskrivelser av arealenes beskaffenhet og innhold A realene som søkes omdisponert omfatter i
hovedsak variert skrånende og kupert skogs-/
naturtomt med skrint jordsmonn og mye fjell i
dagen.

Området har gode lys- og solforhold, ligger i
nærhet til eksist. boligområder, infrastruktur og
servicefunksjoner og har god tilgang til frilufts-/
rekreasjonsområder.
A ngitte delområder vil være godt egnet for
boligutbygging.

Konsekvensutredning

Tema: Beskrivelse/utredning:

Biologisk mangfold, naturverdier, vassdrag Ihht. Naturbase og Artskart er det ikke registrert
naturtyper, arter eller landskap/naturverdier med
stor eller særskilt forval tningsinteresse innenfor
området. Tilsvarende gjelder også for tilliggende
skogsområde i sør.
Dyretråkk er ikke registre rt i området, men avsatt
grønnkorridorer vil sikre ferdsel gjennom
området..
Kilde: Kart naturbase.no og artskart.artsdatabanken.no

Friluftsliv, rekreasjon og grøntstruktur Selv om skogsområdet i dag utgjør et nær-
rekreasjonsområde for tilliggende bomiljø, er det
i hovedsak forbindelsen e gjennom området mot
V ans j ø som er viktige. Selve skogsområdet er
begrenset i størrelse, og ligger som en avgrenset
«øy» mellom åpent kulturlandskap, bebygde
områder og Vansjø.
Stier og ferdselsforbindelser gjennom området vil
bli bevart/forsterket ved utvikling av området og
v il bidrar til økt fremkommelighet.
Tilretteleggelse for boligområde mot vest vil i
liten grad medføre konsekvenser for viktig
grønnstruktur eller vassdrags- og friluftsinteresser
knyttet til Vansjø.
V ed utbygging vil grunneier bevare grønnstruktur
og naturmiljø som buffersoner mot omgivelsene
og mellom delområdene.
Kilde: Kommunens kartbase – turkart Østfold

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap V ed oppslag i Askeladden er det verken registrert
automatisk fredete kultur minner innenfor eller i
nærområdet. Potensial for nye funn anses som
begrenset, da skogsområd et omfatter skogstomt
med skrint jordsmonn.
Ønsket omdisponering medfører ikke
konsekvenser verdifullt kulturmiljø/
kulturlandskap.
Kilde: Askeladden og Naturbase (kulturminner)
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Jord- og skogbruksressurser/arealregnskap Områdene som søkes omdisponert omfatter i
hovedsak et skrånende og kupert skogsområde.
A realene som berøres har begrenset verdi ift.
skogproduksjon, og består av bar- og
blandingsskog med varierende bonitet (lav -høy).
Det meste av hogstmoden skog er allerede
avvirket.
I nordøstre del av området inngår et sammen-
hengende jordbruksareal på ca 24 daa.
Forslag til ny avkjørsel fra nord medfører
nedbygging av 2,0 daa og oppdeling av arealet,
men vil ha begrensete konsekvenser for videre
drift av arealene.

Sett i forhold til områdenes beskaffenhet anses
foreslått omdisponering å ha begrensete
konsekvenser i forhold til jord- og skogbruks-
interesser.

Tettsted- og næringsutvikling Området ligger i forlengelsen av eksisterende
boligområde på Rød, og anses som en naturlig
v idereføring/utvidelse av områdesenteret rundt
A ugerød/Rød/Teksnes.
Foreslått omdisponering vil sikre fremtidige nye
boliger/tomter som trolig vil være attraktive for
av både eldre og barnefamilier. Økt fortetting
rundt Teksnes vil på sikt bidra til vekst og mer
v ariert service o g sosial infrastruktur i nærmiljøet.

Området anses god egnet for boligutbygging
mht. eneboliger, rekkehus og tomannsboliger,
mv, og vil kunne tilføre 80-100 nye boliger
avhengig av boligtype.

Skole og barnehage V åk skole (1-7) er nærmeste skole og ligger ca.
3,0 km fra området. Det er flere barnehager på i
nærområdet (Augerød, Våk, mfl).
Utbygging av gang- og sykkelvei langs fylkesveien
v il bidra til at flere velger å gå/sykle til skole og
barnehage.
V ed utvikling av området er grunneier åpen for å
sette av tomt til barnehage eller annet service-/
omsorgstilbud.

Vann og avløp Fremtidige boliger antas å kunne tilknyttes eksist.
kommunalt vann og avløpsnett. Fremføring/
oppgradering av teknisk infrastruktur til
delområdene vil være kostnader som utbygger må
bekoste.

Klima og energi Området ligger i gangavstand fra bussholdeplass
langs Fv 120 med flere bussforbindelser til bla,
Teksnes, Askim, Moss, Moss stasjon, mv
A lternative energikilder for oppvarming vil være
jordvarme, varmepumpe og solenergi.
Kilde: Kart Gule sider (bussholdeplasser)
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Trafikale forhold og trafikksikkerhet Boligområde i vest er forutsatt tilknyttet Kjella-
bråten med avkjørsel fra Fv120, mens eksist. og
nye boligfelt i øst foreslås tilknyttet ny atkomstvei
med avkjørsel fra Fv115. Eksisterende avkjørsel
v ed Rødveien foreslås sten gt, da den ligger tett
inn mot uoversiktlig sving.
Både avkjørsel fra Fv120 og Fv115 vil ha gode
siktforhold.
Fremtidig utbygging vil i begrenset grad medføre
økt trafikkbelastning for tilliggende bomiljøer
eller problemer for trafikkavvikling langs
fylkesveiene.
A tkomstveier og stier/gangforbindelser gjennom
tilliggende grøntområder bidrar til trafikksikker
atkomst til krysningspunkt og bussholdeplass
langs Fv120.
Etablering av gang- og sykkelvei langs fylkes-
v eiene bør være en prioritert oppgave for å bedre
trafikksikkerheten for myke trafikanter og få flere
til å benytte sykkel so m fremkomstmiddel.

Støy og forurensning Overordnet støysonekart angir at deler av
boligfeltene omfattes av nedre del av gul
støysone (55-59 dB) langs Fv 120 og Fv115.
Støyvurderingene er overordnete, og tar i liten
grad hensyn til tilliggende topografi, mv.
Boligområdene ligger høyere i landskapet og med
god avstand og avskjermende tett vegetas j on mot
fylkesveiene. Støy fra veitrafikk oppleves ikke
som sjenerende.
Naturtomt og landlige omgivelser tilsier liten
risiko for forurenset grunn.
Kilde: Kommuneplanens arealdel og støysonekart for
Fv120 og Fv115 (Statens vegvesen).

Samfunnssikkerhet – herunder grunnforhold, flomfare,
beredskap mm.

Ihht. NGU`s løsmassekart består det meste av
området av bart fjell med tynt lag av løsmasser og
hums-/torvdekke. Kun eksisterende dyrka mark i
nord omfatter marine havavsetninger.

Grunnforholdene og topografien tilsier at
området har liten risikofaktor knyttet til grunn-
forhold, flom/nedbør. Lokal bekk/grøft i
tilknytning til BK2 har liten vannføring, og
fremtidig utbygging vil legge til grunn lokal
håndtere av overflatevann.

Oppsummering: Foreslått omdisponering av området til bolig formål vil ikke være konfliktfylt i forhold
til viktige natur-, miljø eller samfunnsintere sser. Området anses godt egnet som fremtidig
utbyggingsområde for boliger.
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SÆBY`N – ditt nye hjemsted i Svinndal
Nytt boligområde i Våler kommune – under utvikling

Idegrunnlaget

Vår intensjon har vært å skape et nytt boligområde som til fulle utnytter t denne praktfulle
eiendommen, en eiendom som ligger relativt høyt hevet over øvrig bebyggelse, kultur - og
naturlandskap i området. En eiendom som har svært gode naturgitte forutsetninger for å
kunne bli et egnet og attraktivt sted å byg ge nye boliger for fremtiden.

Vi vil utvikle eiendommen med en ny filosofi og grunntanke om hvordan mennesker kan
komme til å ville bo i fremtiden, med fokus på å skape bedre forutsetninger for fellesskap
mellom beboerne enn det som har vært tilfelle v ed stort sett alt av boligområder siden
krigen.

Eiendommen i seg selv er også attraktiv ved sin nære beliggenhet til Svinndal sentrum og
med utsikt til det vakre Sæbyvannet.

Ønsket er å la flest mulig få bo og leve med umiddelbar nærhet til sjø, skog o g mark og
med kort gangavstand til strand, friområder, skole, idrettsplass og servicefunksjonene i
Svinndal sentrum. Et prosjekt som også tilgodeser Svinndalsamfunnet ved at det
underbygger, styrker og er med på å sikre opprettholdelse av viktige samfunnsi nstitusjoner,
slik som skole, barnehage, idrettsaktiviteter og dagligvaretilbud og annen service der folk
bor. Et boligområde som gjennom sin utforming og sine arkitekto niske løsninger bidrar til
heve kvaliteten i området og bli et positivt element i utvik lingen av Svinndal som et levende
og attraktivt lokalsamfunn.

Geografisk beliggenhet

Regionalt

Fra Svinndal sentrum har man kort kjøreavstand/tid til byene Moss, Askim og Sarpsborg, i
tillegg til Råde, E - 6 og Rygge flyplass.

På disse stedene finner man alt innen service og handel, foruten også tilbud innen kultur,
sport og andre fritidsaktiviteter. Det er nok å nevne Badelandet i Askim og den flotte Go -
kartbanen like øst for Sæbyvannet, i retning mot Moss.
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Videre finnes det lokalt også en crossban e (motorsykler) og vinterstid preparte
skiløyperløyper, noen med lys.

I Våler finnes også et svært fint og opplyst alpinanlegg, med snøproduksjonsanlegg.

Etter å ha frekventert strekningen Moss - Askim - Sarpsborg noen ganger denne våren kan
vi konkludere med at Svinndal, rent geografisk har potensiale til å bli noe mere en bare et
vanlig lite tettsted, av den typen som man bare kjører raskt forbi. Svinndal har så mange
sterke sider at flere burde få opp øynene for stedets kvaliteter og dets sent rale beliggenhet
i Østfold og Oslo - regionen.

Lokalt

Tettstedet Svinndal ligger svært sentralt i Våler kommune. Beliggenheten inntil Riksvei 115,
mellom Moss og Askim og i krysningspunktet til riksvei 282 mot Råde og Sarpsborg, gjør
Svinndal til et vikti g knutepunkt i regionen.

Lokalsamfunnet Svinndal er et idyllisk lite tettsted som på tross av sin beskjedne størrelse
og innbyggertall har gode servicetilbud, både av offentlig og privat karakter. Skole,
idrettsanlegg, helsetilbud, sosiale møtesteder/alla ktivitetshus og dagligvare. Samt en svært
vakker gammel trekirke.

Nærheten til Sæbyvannet med gode rekreasjons og bademuligheter og midt i et natur - og
skogsområde med lett tilgang til friluftsliv.
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Tomteforhold, begrensninger og muligheter

Den ca.1 48 mål store naturtomten e r tenkt utbygget med småhus, rekkehus og 2 -
mannsboliger, samt et vist antall leiligheter som vil være tilpasset eldre og enslige. Tomten
er småkupert, med større og mindre koller. Tomten, slik den fremstår, med eksisterende
vegetas jon, fjell i dagen og naturlig skogsbunn, er r elativt lett å utbygge. Den topografiske
variasjonen gir muligheter til å sikre de aller fleste boligene fordelaktig beliggenhet, med
tanke på utsikt, sol - og gode lysforhold.

Tomtestørrelsen tilsier at man bør ta sikte på å bygge ut området i etapper. Derfor vil vi
tilstrebe å lage en modell for utviklingen av området som helhet, ved å utforme de enkelte
delområdene på tomta som naturlig avgrensede grupper med hus – fra boliger i
tundannelser til langstrak t grendebebyggelse. Topografien på stedet skal „styre“ formen og
strukturen (og også tildels størrelsen) på de enkelte husgruppene.

Området tenkes utbygget etter et prinsipp som gir alle beboerne, fra de første som flytter dit
og frem til hele tomteområdet står klart, følelsen av at området er „helt og ferdig, fra første
stund. Nye boliger og husgrupper skal kunne bygges til uten at dette griper nevneverdig inn
i livet til de som allerede har slått seg ned her.
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Det endelig utviklede og utbygde området skal planlegges slik at det er tilrettelagt for barns
lek og med uterom/plasser for annet sosialt fellesskap.

Topografien muliggjør etablering av spennende aktiviteter – fra akemuligheter til lek i skog
og urørt natur - landskap. Innenfor området, like ved hovedadkomst, tenker vi etablert
strøksbarnehage og et felles parkeringsområde for besøkende.

Landskapet byr også på muligheter til å anlegge et naturlig lite tjern, i et søkk, der det er
naturlig tilrenning av friskt vann fra åssidene omkring. Dette tjernet vil ligge helt inntil der vi
har plassert „byens torg“, et naturlig midtpunkt på eiendommen, hvorfra vi de fleste
lokalveiene innenfor tomteområdet vil møtes.

Utover dette vil tiltakshaver leg ge tilrette for at alle beboere i området skal kunne ha en liten
åkermark (i området fra boliggrensen og ned mot riksvei 1 1 5). Her tenkes det
dyrkningsmuligheter i fellesskap eller hver for seg. Etter en slags „kolonihavemodell“.
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SÆBY gård utgjør et annet viktig element i den helhetstanke som tiltakshaver har for sitt
område i Svinndal.

Han vil bygge om og ut gården, slik at anlegget kan fungere som felles møteplass for alle i
bygda, med hovedfokus på aktivisering av barn og unge. Herfra har man i tillegg god
forbindelse ned til Sæbyvannet, med fine rekresjonsmuligheter, for bading, fisking,
vannsport,mm.
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Adkomst og internveier skal tilpasses
eksisterende landskap og vegetasjon på
en naturlig og hensynsfull måte. Vi ser
for oss hovedadkomst/avkjøring fra vei
282 vis a vis dagens avkjøring til det
området som idag er under utbygging.
Her bør det opparbeides et ryddig og
funksjonelt kryssningspunkt, der både
eksisterende byggeområde og vårt ny e
område vil få best mulig forbindelse.
Også fremføring av og videreføring av
VA og gang/sykkelvei drar fordeler av at
avkjørsel til begge områdene skjer fra
samme sted på vei 282.

Gang / sykkelvei kan med fordel føres
fra kryssningspunk t / be søksparkering
direkte over mot riksvei 1 1 5 i grensen
mellom de to jordbruksområdene.

Med ovvennevnte intensjoner skal dette
ny e tilskuddet til lokalsamfunnet
Svinndal utvikles og formes.
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Utfordringen

« Å omskape et område med tidligere industriregulering til arena for mennes kelig
fellesskap » !
Utformet til å bli et levende boligområde med store friområder, lekeplasser, egen akebakke,
barnehage og servicebygg og med boliger også rettet mot eldre og omsorgstrengende. Et
alternativ til den eneboligstruktur, med feltutbygging, som ellers preger Svinndal og de
fleste små og store lokalsamfunn rundt om i landet. Et levende boligområde som er
inkluderende i forhold til å skape nye «møteplasser» for lokalsamfunnets beboere.
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Utformingen

SÆBY`N har, som navnet tilsier, en form for urban struktur. Formet som en blanding
mellom en hageby og en landsby. Vi velger å kalle det å bo «naturbant». Man har de
samme private hager og uteplasser som vi finner i de fleste eneboligområder.
Men i motsetning til det som er gjengs, så ligger boligene her som små husgrupper rundt et
felles tun, som små «kvartaler» i en bystruktur. Ut mot adkomstvei/gatesiden oppleves
rommet mellom de enkelte gruppene av hus som «byrom», med koselige og intime
gateløp.

Det er tomtens naturlige forutsetninger: topografi/landskap og vegetasjon som har vær t
premissgivere for alt fra fremføring av veier til bestemmelse av plassering av hvert enkelt
hus, husgruppe eller andre av landsbyens funksjoner.
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Kvartalsstrukturen har to hovedfunksjoner: å skape tydelige ferdselsårer gjennom området
og samtidig etablere lune og gode fellesrom for stedets beboere, inne i hvert tun/kvartal.
Kvartalsløsningene gir rom for variert bebyggelse, variasjon i byggehøyder og
bygningsvolum, bo liger over 1 , 2 eller 3 etasjer (gjelder leilighetsbyggene rund torget ).

Oppdelingen av boligområdet i kvartaler kan synes særlig fornuftig, med hensyn til en
sannsynlig etappevis utbygging av eiendommen. I tillegg til at hvert delområde/tun eller
tungrup per da vil kunne oppleves som «ferdig», kan deler av eiendommen brukes som
friområde/lekeområde parallelt med at stedet gradvis utbygges.

D en nye bebyggelsen i SÆBY ̀N vil
bestå av ulike typer boalternativ, fra
eneboliger, rekkehus og
tomannsboliger til leiligheter. De
fleste av leilighetene er organisert i
mindre «byhus» i den delen av
området som vi har betegnet som
«bye ns torg». Alle de nye boligene
har privat have/uteplass, mens
leil ighetene vil få store balkonger
og felles uteplass på terreng.

For å understreke det nye boligområdets tilstedeværelse i vakre Svinndal og beliggenheten
med utsikt mot Sæbyvannet, Svinndal sentrum og skog og åkermak, er den nye
bebyggelsen utformet for i størst mulig grad å “møte omgivelsene og landskapet på en
stedsriktig måte. Ikke ved å kopiere eller etterligne den eksisterende bebyggelse i
nabolaget, men gjennom materialbruk ,detaljering og måten bebyggelsen er formet på,
tilstrebe å ska pe tilhørighet og god dialog med det øvrige bygningsmiljøet og mot
omgivelsene.

Om å bygge et «hjemsted».

Møtet mellom eksisterende boliger og annen bebyggelse i lokalsamfunnet, natur og
åkermark, sentrumsbebyggelsens karakter med bla. skole og servicefunksjoner, stedets
vakre trekirke, gårdsanleggene i nærheten, fordrer alle sammen at vi klarer å møte denne
målestokken og disse fine kvalitetene på en respektfull måte. Samtidig som vi med vårt
prosjekt tydelig tilkjennegir at vi har ambisjoner om å skape et levedyktig boligområde som
er basert på nye krav til funksjonalitet og arkitektur.

Bilder av egne og an dres prosjekter som eksempel på boligbebyggelse.

Utfordringen ligger først og fremst i å mester å skape et levende lite «lokalsamfunn», som
evner å opprettholde den rolige og tilforlatelige atmosfæren i området. Å utnytte tomtens
potensial, samtidig som vi klarer å bevare stedets etablerte «skala».
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Konklusjon

Området må utvikles med de nat urgitte forhold som en av de viktigste premissgiverne.
Dette vil være en av suksesskriteriene for prosjektet og det vil også sikre at boligene
forholder seg til naturen og til hverandre på et harmonisk og sympatisk vis. Utsikts - og sol
forholdene kan best ivaretas fra hver enkelt bolig ved at topografiske forhold i en vesentlig
grad bestemmer beliggenhet og byggehøyder.

Også valg av boligstørrelser og et arkitektonisk helhetlig preg vil kunne styrke område ts
kvaliteter og tilby boligkjøperne attraktive boliger med en forutsigbarhet med hensyn til
hvordan nabobebyggelsen blir utformet. Det samme gjelder innsynsproblematikk og
uteoppholdsarealer, som her kan utformes slik at de oppleves som skjermede og priva te,
for den enkelte bolig.

Et boligområde av et format som vi her snakker om må også avsette og legge til rette for
friområder, lekeplasser og rom/plasser for sosialt samvær utendørs.

At vårt forslag til utforming skiller seg fra andre boligprosjekter vil utvilsomt være til fordel
for både kjøpere, besøkende og for lokalsamfunnet som helhet. Vi har bevisst forsøkt å
forme stedet med omtanke i forhold til å skape et levende fellesskap mellom de som vil
flytte til Svinndal og gjøre dette til sin nye hjemp lass. Det vil vi gj øre på en slik måte at man
kan føle «stedets egenart», kjenne roen i stedes mange forskjellige «byrom», i friområdene
og i de naturgitte gateformasjonene son veien utgjør gjennom landskap og bebyggelse.

Vi har med vårt forslag SÆBY`N f orsøkt å komme frem til en bærekraftig
«samfunnsmodell», formet med det for øyet å modulere et levende lite lokalsamfunn i
tilknytning til Svinndal.
Vi har ønsket å tegne det som skal bli det «hjemstedet» mange helt sikkert føler et ubevist
savn imot!

Fotnote

Det er uvanlig å se nye boligområder som innehar en så stor variasjon i forho ld til å møte
markedet og omgivelsene. Denne blandingen av ulike botilbud, beliggenhet og størrelser vil
være med på å sikre en mer variert beboersammensetning enn boligområder flest.

Dette vil komme alle til gode og medvirk e til at den tilvekst som SÆBY ̀N representerer er
mere tilpasset beboerstrukturen i dette lille lokalsamfunnet. Det vil sikre kontinuiteten og
også medvirke til å opprettholde eller til og med styrke de fellesfunksjoner og tilbud som
man har i Svinndal og Våler kommune i dag!
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Stand punkt vis t med pil og bokstav.
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Foreløpig antall og arealoversikt, basert på eneboliger, rekkehus,
leiligheter og 2 - mannsboliger. Boligene har her en stipulert størrelse som
vil variere fra leiligheter på rundt 80 m2 til eneboliger fra 120 til 1 80 m2.

Område
Type

bebyggelse
Antall
etasjer

Antall
enheter

1 Tun 1 - 2 8
2 Grend 1 - 2 10
3 Grendetun 1 - 2 10
4 Frittstående 1 - 2 4
5 Frittstående 1 - 2 7
6 Tun 1 - 2 8
7 Grendetun 2 12
8 Torgkvartalet/leil. 3 - 4 24 - 28
9 Tun 1 - 2 6
10 Tun 1 - 2 7
11 Grend 2 5
12 Tun 1 - 2 6
13 Grend 2 3 - 4
14 Tun 1 - 2 5
15 Tun 1 - 2 7

16/1 7/1 8 Grend/Tun 1 - 2 20 - 23
19 Grendetun 1 - 2 10
20 Grend 2 6

BH Barnehage 1 - 2 1

P
Gjesteparkering ,

ved barnehage og
adkomst

30 - 40
plasser

Total t antall boenheter , område 1 - 20: 1 5 8 - 166

Vi viser også til Planstrategi 201 2 - 2015 for Våler kommune, som redegjør for
utviklingstrekk og behov i årene fremover.
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