
 

PLANINITIATIV 

Oppstart av planarbeid detaljreguleringsplan for 

Vollen – Søfteland, gnr. 8 bnr. 9 og 32, 54, 153 og 790 Os kommune 

 
 

 

 
Figur 1: Oversiktskart 

                   

Planinitiativet er sendt på vegne av grunneigar for eigedomen gnr. 8 bnr. 9, Søfteland Eiendom AS. 

Planområdet ligg langs E39 Byvegen på Søfteland i Os kommune, på motsett side av Søfteland 

idrettsplass, Stilvoll.  

 



Detaljkart som viser planavgrensing:  

Plangrensa følgjer avgrensinga i kommuneplanens arealdel, samt tilkomstveg Stallen med innkøyring 

frå E39.  

 

Figur 2: Planavgrensning.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Planområdet sett frå sør (1881.no).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Planområdet sett frå nord (1881.no).  



Figur 5. Planområdets plassering i landskapet, sett frå sør (kjelde: kommunekart).  

 

Figur 6. SEFRAK bygg på eigedomen. 

 

 

Det er utfordring med støy langs E 39. I dag ligg det ein støyskjerm framfor våningshuset, 

langsmed gang- og sykkelvegen og E39. Med ny E39 frå 2022 (Svegatjørn-Rådal) vil vegen 

verta endra til fylkesveg med mykje lågare ÅDT.  
 

Planområdet 



 
Figur 7. Støyskjerm for våningshus langs E39. 

a) planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet  

 

Planområdet vil føre til noko auka trafikk på det lokale vegsystemet fram til området. Det ligg nokre 

bustadhus tett på planområdet og ei utbygging i området må tilpassast desse slik at det ikkje medfører 

negative konsekvensar. 

 

b) planlagt utbygging, anlegg og andre tiltak 

Arealet vert liggjande innanfor ytre fortettingssone lokal- og nærsenter i ny kommuneplan med 30 - 45 

% BRA utnytting av arealet, minimum 150 m2 MUA, 2 etasjar og maks 7 meters byggehøgde. 

Bygningstype er sett til tomannsbustad og rekkehus.  

 

Det er sett i gong innleiande arbeid med tanke på å regulere eigedomen til bustadføremål. Vedlagt ligg 

ei skisse for mogleg utnytting av eigedomen.  Denne skissa viser i 30 bustader (tomannsbustader og 

rekkehus) i 2 etasjar med tilhøyrande leikeareal. Parkeringa er løyst på felles parkeringsplassar, medan 

det er eit større felles/grøntareal i aust, langsmed E39. Dette arealet har gode solforhold på 

ettermiddag/kveld i sommarhalvåret. 

 
Figur 8. Moglegheitsstudie 



Det står fem bygg på eigedomen, to av desse er SEFRAK bygg, ei løe og eit våningshus, begge er frå 

3. kvartal av 1800-talet. Løa er planlagt riven, medan våningshuset skal behaldast.  

 
 

Vegtrafikkstøy frå E39 gjev utfordringar i høve til støy – dette er tenkt løyst på følgjande vis: 

Planområdet skrånar ned mot E39 og også med framtidig trafikkmengd etter opning av ny E39, vil det 

truleg være naudsynt med ei støyskjerming mot vegen. Støyen følgjer terrenget oppover i skråninga og 

ein ser føre seg å nytte terrenget slik at ein bryt denne linja som støyen fylgjer oppover i terrenget. 

Dette vert gjort ved at ein vil heve flata og terrenget som ligg nærast vegen og såleis nytte terrenget 

som eit skjermingstiltak.  

 

 

c)  Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Det vert lagt vekt på å etablere gode felles uteopphaldsareal og leikeplassar med gode kvalitetar, 

skjerma frå støy. Området ligg austvendt og vil ha sol fram til om lag kl.19:00, 21.6.2020.  

 

Løe 

Våningshus 



 
Figur 9: Sol- skygge, kl. 18:00, 21.6.2020. 

 

Figur 10: Sol- skygge, kl. 20:00, 21.6.2020. 

Det er gode forutsetningar for leik og friluftsliv i nærliggande område. Området ligg sentralt plassert 

på Søfteland, med kort avstand til viktige målpunkt som Joker Søfteland (600m), Stilvoll fotballbane 

(210 m), Barnehage (1,3 km), Søfteland skule (1,1 km). Munkestien og tursti til Lysehornet går like 



vest for planområdet. Det er anlagt fortau langs Byvegen som gjer at mjuke trafikantar trygt kan nå 

viktige målpunkt frå planområdet. Næraste busstopp ligg langs Byvegen, ved Stilvoll (ca. 200 meter 

frå planområdet). Kryssingspunkt over E39 til busstopp i retning Bergen er lysregulert.  Ved Stilvoll er 

det ein høg frekvens av bussavgangar med linje 600 Bergen busstasjon-Osøyro.  

 

e) tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgjevnader  

Kulturlandskapet vest for Oselva med området kring butikken framstår som meir fragmentert og 

usamanhengande. Ytterlegare utbygging her vil ikkje endre strukturerande og overordna karaktertrekk 

eller landskapsverdiar i vesentleg grad. Området kan inngå i fortetting og med fordel knytast betre 

saman med skulen og den tettbygde delen av elveslynga for å oppnå eit meir samla og lesebart 

senterområde (Landskapsanalyse i Os kommune, 2019). Det skal leggast vekt på god terrengtilpassing, 

tilpassing av bygningar mot naboskap og bevaring av grøne områder mellom veg og busetnad.  

 

f) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og 

pågåande planarbeid  

Området er sett av til bustad i kommuneplanens arealdel. 

 
Figur 11. Utsnitt i frå kommuneplanens arealdel  

Planområdet er i hovudsak ikkje regulert frå før, delar av reguleringsplan for Jessadalen-stallen 

(planid: 19830200) og reguleringsplan E39/R14, Søfteland Røykenes grensar til planområdet og 

inngår delvis i planområdet. 



Figur 12. Reguleringsplankart, som syner planområdet med raud farge og tilgrensande 

reguleringsplan som gul.  



 

g) vesentlege interesser som vert råka av planinitiativet  

Det står tre bygg på eigedomen, to av desse er SEFRAK bygg, ei løe og eit våningshus, begge er frå 3. 

kvartal av 1800-talet. To av bygga er planlagt å rive, medan våningshuset vert ståande. I NIBIOs 

kartdatabase- «Kilden» er jordsmonnet i planområdet ca. 1,3 daa registrert som overflatedyrka jord 

(middels verdi) og ca. 0.3 daa er registrert som fulldyrka jord (stor verdi). I samband med utbygging 

av området kan jord frå desse areala plasserast i landbruksområde og nyttast til jordforbetring og 

nydyrking, samt nyttast til revegetering av skjeringar/fyllingar. Området er sjekka opp mot 

Naturdatabasen, Artsdatabanken og Miljøstatus. Det er ikkje registreringar av vitige naturtypar, 

sårbare arter, verneområde eller inngrepsfrie området (INON) i planområdet. Det er heller ikkje gjort 

registreringar av automatisk freda kulturminne. Planlagt tiltak vil  ikkje vere i konflikt med 

friluftsområde.  

 
Figur 13: Verdiklasser av jordsmonn. Kjelde: NIBIO 

 

  

 



 

 

h) korleis samfunnssikkerheit skal ivaretakast, mellom anna gjennom å førebygge risiko og 

sårbarheit  

Støy 

Det skal gjerast ei støyfagleg vurdering av planområdet. Denne skal avdekka eventuelle 

støyreduserande tiltak iht T-1442. Om 3 år i forbindelse med ny E39 Svegatjørn-Rådal gjennom Os, 

vert vegen nedklassifisert med vesentleg mindre trafikk. Prinsippet vert å nytte terrenget som eit 

støyskjermingstiltak, i form av voll/skråning i mogleg kombinasjon med gjerde. Massar vert henta frå 

bakkantforliggande skråningar og bustadane vert heva over vegen/trekt frå vegen. Voll/ skråning vil 

ligga slik at vollen bryt siktlinja mellom mottakar og lydkjelde. 

 

 
Figur 14: Planområdet er innanfor rød og gul støysone (E39). Kjelde: Støysonekart Os kommune. 

 

 

 



Skredfare 

Jordskred startar med ei plutseleg utgliding i vassmetta lausmassar og blir som regel utløyst i 

skråningar som er brattare enn 25-30°. Mindre jordskred oppstår og i slakare terreng med finkorna, 

vassmetta jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturleg terrasseforma skråningar i terrenget. Dei 

er særleg vanlege om våren, når jord eller leire kan skli oppå telen. Slike skred er sjeldan særleg djupe, 

og dei blir ofte omtalte som grunne skred. Bakkantforliggande skråningar til planområdet har nokon 

stadar terreng hellingar over 25-30°. Faren for jordskred må utgreiast nærare. Steinsprang, flaum og 

kvikkleireskred er ikkje vurdert som ein risiko, men skal vurderast nærare på i ROS-analyse.  

 

Figur 15: Terrenghelling. Jordskred vert som regel utløyst i skråningar som er brattare enn 25-30°. 

(kjelde: NGU) 

Overvatn 

Planforslaget fører til auka andel tette flater og auka tilrenning av overvatn. Igjennom VA-rammeplan 

skal ein vurdere overvasstiltak, med omsyn til venta auke i nedbør som følgje av klimaendringar. VA-

rammeplan skal utførast iht. Os- kommunes VA-norm.  

 

  



Trafikk 

Tilkomst til planområdet vil vere via krysset mellom Stallen x Byvegen. Dette krysset fungerer i dag 

som tilkomstveg for om lag 15 bustadar. Om ein tar utgangspunkt i 3,5 turar dagleg per bustad i vil 

dette utgjere trafikkmengd på omlag 50 ÅDT i krysset. Med ei tilføring av 30 einingar vil ein tilføre 

vegen ein trafikkmengd på 105 ÅDT, totalt 155 ÅDT. Avkøyring til planområdet må avklarast med 

SVV.  

 

i) kva for råka offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart  

Normal varslingsprosedyre.  

 

j) prosesser for samarbeid og medverknad frå råka fagmyndigheiter, grunneigarar, festarar, 

naboar og andre  

Naboar og offentleg mynde vert varsla ved oppstart og offentleg ettersyn. Dersom det skulle kome 

merknader frå naboar eller andre instansar saka vedkjem, vil ein vurdera nabomøte eller møte med 

aktuell instans. 

k) vurdering av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing, og korleis krava i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt.  

Planområdet ligg innanfor bustadområde i kommuneplanens arealdel og i rullering av ny 

kommunedelplan. 

 

§6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast og ha planprogram eller melding  

Planarbeidet er ikkje vurdert å utløyse krav om konsekvensutgreiing (KU) etter forskrift om 

konsekvensutgreiing for planar etter plan- og bygningslova §6 – planar som alltid skal 

konsekvensutgreiast.  

 

Vurdering:  

Planarbeidet inneber ikkje tiltak som utløyser konsekvensutgreiing jf. vedlegg I  

 

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutgreiast dersom dei kan få vesentlege verknader for 

miljø og samfunn  

Forskriftas § 8 gjeld planar der det krevst ei nærare vurdering av om konsekvensutgreiingsplikta vert 

løyst ut. Utløysingskriteria er avhengig av tiltak og går fram av vedlegg II. 

Konsekvensutgreiingsplikta vert utløyst om tiltaket får vesentlege verknader etter §10.  

 

Vurdering:  

Planområdet er sett av til bustadområde. Planlagt arealbruk er bustad med tilhøyrande infrastruktur. 

Tiltaket omfattar ikkje tiltak nemnt i Vedlegg II. Planarbeidet er ikkje vurdert å utløyse krav om 

konsekvensutgreiing etter tiltak i vedlegg II.  

 

Konklusjon  

Gjennomført vurdering av foreslått planområde opp mot forskrifta er ikkje vurdert å utløyse krav om 

konsekvensutgreiing. Det kan etter vår vurdering utelukkast at tiltaket får vesentlege verknader for 

naturmangfald eller andre viktige miljøomsyn. Vi ber med dette om eit oppstartsmøte for planarbeidet.  

 

Os, 1.7.2020 

 

 

Mvh  

 

Arne Kristian Kolstad  

ABO Plan & Arkitektur AS 

 


