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Helgelandsmoen Boligområde, planID 201703 - Offentlig ettersyn 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

Underretning sendes: 
Adressater i hht. liste 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Plankart - A2-L 
Vedlegg 2 - Bestemmelser 14.5.18 
Planbeskrivelse 22.5.18 
Arealtabell 
Vedlegg 4 - Oppsummering merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 6 - Støyutredning 
Vedlegg 7 - Trafikkanalyse 
Vedlegg 8 - VA - rapport 
Vedlegg 9 - Geoteknisk vurdering 
Vedlegg 10 - Miljøtekniske grunnundersøkelser 
Vedlegg 11 - ROS_Analyse 
Vedlegg 12 - Illustrasjonsplan 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Pbl § 12-10 og 11 legges forslag til detaljplan for Helgelandsmoen Boligområde 
ut til offentlig ettersyn slik som vist på plankart og bestemmelser datert 14.05.2018 og 
planbeskrivelse datert 22.05.2018. 

 

 

Plan- og miljøstyret - 029/18 

04.06.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl § 12-10 og 11 legges forslag til detaljplan for Helgelandsmoen 
Boligområde ut til offentlig ettersyn slik som vist på plankart og bestemmelser datert 
14.05.2018 og planbeskrivelse datert 22.05.2018. 

 

 
 

 Saksopplysninger 
Planforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel. Planområdet er regulert til 
boligformål i reguleringsplan for Helgelandsmoen Næringspark vedtatt 15.12.2008, med krav 
om detaljregulering.  Utnyttelsen er i tråd med denne reguleingsplanen.   Det ble holdt 
oppstartsmøte 16.05.2017.  Oppstart ble varslet 06.06.2017, og det kom 10 innspill til 
planarbeidet.  Jfr. vedlegg 3, Oppsummering og kommentarer fra COWI. 

 

Detaljreguleringsplanen viser få detaljer knyttet til de ulike reguleringsformålene, kun 
arealstørrelse og utnyttelsesgrad.  Illustrasjon til detaljregulering viser detaljene med hensyn 
til boligtyper og plassering, parkeringsarealer med carporter, stier, gangveger og kjørbare 
gangveger, terrenghøyder og fall på overflatevann.  Den illustrerer også hvordan 
fellesarealene skal utstyres. 

 

Plankartet 
 

Bebyggelse 

Området foreslås bebygd med 144 boliger fordelt som følger: 

 

Boligfordeling foreløpig ihht illustrasjon datert 23/2-2018  

      

Bolignavn Antall 
bygg 

Ant 2-
roms pr 
bygg 

Ant 3-
roms pr 
bygg 

Ant 4-
roms pr 
bygg 

Tot ant 
boenheter 

Osen 4 4 4  32 

Kynne 9   4 36 

Songe 3 13  4  52 

Songe 4 6   4 24 

  16 68 60 144 

  2-roms 3-roms 4-roms  

 

Bebyggelsen ligger forholdsvis tett, men alle boligene ligger nær fellesarealer med 



 
 

muligheter for lek og opphold.  Det legges opp til boliger med to etasjer.  Det foreslås 
bebyggelse med flatt tak eller slakt pulttak. 
 

Trafikkarealer og gangveger 

Atkomst til planområdet skjer fra Portveien, dagens atkomst til Helgelandsmoen 
Næringspark.  Portveien skal stenges med en snuplass rett etter innkjøringa til barnehagen.  
I rundkjøringa er det lagt inn carporter på illustrasjonsplanen.  Dagens veg fortsetter videre 
som gang-/sykkelveg slik som tidligere regulert. 
All parkering og biloppstilling skal skje i utkanten av boligfeltene.  Det er foreslått totalt 216 
biloppstillingsplasser hvorav 114 i carport.   Det ligger 14 parkeringsplasser innenfor 
rundkjøringa i enden av Portveien.  Det er avsatt 11 HC-plasser.  Parkeringsdekningen er  
1,5 plasser pr. bolig. 

Postkasser skal samles på enden av carportrekkene. 

Vegene er vist med snuplass tilpasset renovasjonsbiler.  Andre kjørbare veger er merket 
med svingradius for liten lastebil, LL.  Det gjelder bl.a. gangvegene SGG4, 7 og 8.  Disse 
foreslås asfaltert eller er vist med fast dekke, og skal benyttes til varetransport og annen 
nødvendig kjøring til boligene.  Det er ikke lagt opp til parkeringsmuligheter ved boligene. 
Videre er det foreslått et stisystsem med grusbelegg og et system met tråkkstier. 

 

Lekeområder 

På reguleringsplankartet er det lagt inn to arealer for uteopphold utstyrt med klubbhus, 
drivhus, områder for nærlek, vaktmesterbod og sykkelverksted.  I tillegg viser 
illustrasjonsplanen 3 mindre områder som fellespark med nærlek.  I nordvest er området GF 
ut mot elva foreslått regulert til friområde med bålplass og kajakkhus. 
Området i sørvest regulert til kombinert grønnstrukturformål, skal opparbeides for ballspill.  
Samtidig skal en del av eksisterende vegetasjon beholdes mot den nye atkomstvegen til 
Næringsparken i sør.   

 

Støyskjerming 

Hele boligfeltet som ligger sør for avkjørselen fra Fv158 skal skjermes mot trafikkstøy.  Mot 
fylkesvegen skal det etableres støyvoll med skjerm på toppen.  Støyskjermen svinger 
vestover langs ny avkjørsel til Næringsparken som skal bygges sør for boligene.  Høyder på 
voll og skjerm er påført illustrasjonsplanen.  Byggegrensen mot Fv158 ligger utenfor 
støyskjermen. 

 

Renovasjon 

Det planlegges avfallsbrønner med nedsenkede løsninger 3 steder i planområdet, i 
tilknytning til carport-/parkeringsanleggene.  Renovasjonsløsning avklares med HRA. 



 
 

 

Overvannssystem og VA-forhold  

Det er vist et overvannssystem på illustrasjonsplanen.  Dette skal lede overvannet til fjorden, 
og skal utredes før det gis byggetillatelse.  Jfr. planbeskrivelsen s. 36.   
Planlegging av infiltrasjon som egnet overvannsløsning er basert på kart- og geotekniske 
undersøkelser.  Faktisk infiltrasjonsevne bør kartlegges ved hjelp av synketest 
(infiltrasjonstest) før valg av endelig overvannsløsning. Særlig håndteringen av overvann i 
f_BUT2 er avhengig av infiltrasjonsevne.  Alternativt kan overvann pumpes ut av området 
eller terreng må løftes. 

Det foreslås tatt inn rekkefølgebestemmelser knyttet til VA-situasjonen.  Behov for utbedring 
eller erstatning av Helgelandsmoen pumpestasjon og Hole renseanlegg må avklares. 

 

Skole- og barnehagekapasitet 

Bygging av 144 nye boliger vil i stor grad påvirke barnetallet i kommunen, og det er tatt opp 
med aktuelle tjenesteledere.  Helgelandsmoen sokner til Røyse skole hvor det kan være 
plass, avhengig av aldersfordeling på tilflyttede barn.  Det foreslås rekkefølgekrav om 
nødvendig barnehage- og skolekapasitet før det kan gis byggetillatelse.  

 

Utbyggingshastighet 

Markedet vil i stor grad påvirke utbyggingshastigheten.  Men det er også viktig for kommunen 
at utbyggingen fordeles over flere år for å kunne tilrettelegge for befolkningsveksten på en 
best mulig måte.  Det foreslås derfor at det tas inn et punkt i rekkefølgebestemmelsene om 
at det ikke kan tas i bruk mer enn 50 boliger pr. år. 

 

Reguleringsbestemmelser 

Det er foreslått rekkefølgebestemmelser knyttet til byggetillatelse og 
rekkefølgebestemmelser knyttet til ferdigattest/brukstillatelse.  Det er knyttet bestemmelser til 
alle reguleringsformålene. 

 

Planbeskrivelse 
Planbeskrivelsen inneholder  sammendrag, 1- Innledning, 2- Beskrivelse av planprosess og 
medvirkning, 3- Dagens beskrivelse, 4- beskrivesle av planforslaget og 5- sammendrag av 
ROS-analysen.   
I planbeskrivelsen er det vist illustrasjoner på hustypene som er foreslått i planen. 

 

Vurderinger 
Planmaterialet er godt gjennomarbeidet, og inneholder mange detaljer.  Følgende 



 
 

utredninger belyser nødvendige tema på en tilfredsstillende måte, og gjenspeiles i ROS-
analyse: 

Vedlegg 6:          Støyutredning 

Vedlegg 7:          Trafikkanalyse 

Vedlegg 8:          VA rapport 

Vedlegg 9:          Geoteknisk vurdering 

Vedlegg 10:          Miljøteknisk grunnundersøkelser 

Vedlegg 11:          Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Etablering av støyskjerm mot Fv158 og mot ny innkjøring sør for boligfeltet vil gi alle boligene  
tilfredsstillende støyforhold i henhold til T-1442, bortsett fra 2. etg i boligen lengst mot sørøst, 
hvor grensen overskrides med 1-2 dBA.  Jfr. Støykart X006. 

Trafikkanalysen beskriver en ÅDT på 2900 forbi planområdet ved telling i 2016.  150 nye 
boliger estimeres å generere en ÅDT på 750 bilturer.  

 

Da detaljplanen ikke sier noe om plassering av boliger, stier og gangveger, eller hvor det skal 
bygges carporter, kan det være av betydning å gjøre illustrasjonsplanen juridisk bindende.  
Dette er foreløpig ikke avklart, men det skal vurderes før det gjøres planvedtak.   

 

 

Konklusjon 

Planforslaget omfatter nødvendige dokumenter, og er av slik karakter at det kan legges ut til 
offentlig ettersyn slik som vist på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse  datert 
14.05.2018. 
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