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Vår referanse: Mari Takle Stensaker 

 

Endringer frem mot annen gangs behandling, foreløpig 
 
Hvervenmoen 
 

 

 

Endringer mellom 1 og 2.gangsbehandling 
  

27.05.14 
  

    
  

# Endring Fra innspill I bestemmelser I plankart I notat 

a Fortau ved Thermo-Bygg 
fjernes og legges inn som 
revisjon  

# 1   X   

b Kulturminner legges inn # 2, # 3 X X   

c Viltkorridor, bestemmelser om 
skjøtt, byggegrenser 

# 4 X X   

d Konstruksjon av linjer i plankart   X   

e Endring i form formål G1   X   

f Planlagt bebyggelse    X   

g Flytting av innkjørsel FKI 1   X   

h Stopp i gate – regulert som i 
planen for hønen gate 

  X   

i Supplering med 
illustrasjonsplaner for 
ubebygde områder uten 
plankrav 

   X 
 
 
 

j Bestemmelser om 
belysningsplan 

RK X   

k Bestemmelser om gangvei i F1 RK X  X 

l Det er satt av 1.5 meter annen 
veggrunn til snøopplag 

RK X X  

m Vegbredder: hele bredde 
vegformål inkl skulder 

  X  

n Endring av navn til ny SOSI st.  4.7.14 4.7.14 4.7.14 



 
 

  
Side 2/4 

 

 

 

 

Handel 

 

Intensjonen bak planen er å hindre bransjeglidning og begrense type handel til bilbasert handel. Hvordan 

man oppnår dette har vært drøftet i kapittelet Handel i Konsekvensutredningen og vært tilstand for innspill 

fra flere ledd: aktører som driver med plasskrevende varer, Fylkesmannen og kommunen i tillegg til 

planleggerne selv.  Fylkesmannen, som fra begynnelsen har stilt seg kritiske, er etter førstegangsbehandling 

positiv så lenge stilling til bransjeglidning vurderes videre av kommunen.  

 

I samarbeid med kommunen gikk man i forkant av førstegangsbehandling gjennom mulig måter å 

gjennomføre dette. Man har vært innom prosentandel av varer som er plasskrevende, prosentandel av 

lokalene som brukes til å oppbevare plasskrevende varer, om man kunne begrense type virksomhet i forhold 

til tyngde og størrelse av varer/transportbehovet ved innkjøp. Løsningen som vant frem var å sette en 

minimumsgrense for størrelse på handelsenhetene på 2000 kvm.  

  

Trafikk 

 

Navnene på rekkefølgebestemmelsene er endret til Trinn 1-3, hvor Trinn 1 samsvarer med Trinn 0 a fra 

konsekvensutrendingen, altså 0-alternativet eller utbyggelse mulig på reguleringsplan Hvervenmoen 

vekstområde fra 1999. Trinn 2 samsvarer med Trinn 1 fra konsekvensutredningen og Trinn 3 med Trinn 2.  

 

Detaljeringsgrad 

 

Detaljeringsgrad i forhold til å bygge direkte på planen har også vært et gjennomgående tema i prosessen. 

Det er viktig at det er en forutsigbarhet i forhold til hvordan de enkelte områder skal brukes på et overordnet 

nivå. Med dette menes inn- og utkjørsler, intern logistikk, andel grøntstruktur og størrelser og høyder på 

bygningsvolum. I tillegg er det fra utbyggers side ønsker om å sette krav til estetisk høy kvalitet på 

bygningsmassen og eventuelle anretninger utendørs. Det har vært et ønske om å låse disse overordnede 

hensynene uten at man skreddersyr planen etter dagens tanker om tiltak. Det er derfor formulert 

bestemmelser rundt arkitektonisk kvalitet, høyder, utnyttelse, tak, utendørs lagring, vegetasjonsskjerm, 

prosentandel som må være grønt innenfor formålene, holdning og skjøtt av eksisterende vegetasjon. I tillegg 

til bestemmelser vil formålsområdene som ikke er detaljerte på planen enten ha plankrav eller suppleres av 

illustrasjonsplaner.  

 

Det er satt plankrav på K3, og vedlagt illustrasjonsplaner til F1, F2 og FKI 1.  

 

Illustrasjonsplan for F1 under, viser et system hvor gangtrafikk er separert fra adkomst med bil, varelevering 

har sin egen trasé og kunde og ansattes parkering er adskilt. Gangvei fra regulert fotgjengerovergang og 

langs inngangsfasade er sikret i bestemmelsene. Vareleveringen skjer i et overdekket enveiskjørt veisystem, 

hvor det er ulovlig med venstresving i innkjørselen og utkjørselen reguleres av bom. Altså bruker 

vareleveringen runden på den interne vegen til å snu og kjører til siden for å laste av. Dette systemet tar seg 

også av renovasjon.  
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For FKI 1 er det tenkt varelevering bak butikken og kundeparkering foran. Parkering for de ansatte er tenkt 

adskilt, med inngang gjennom bygget til drive-thru. Den øverste pilen på feltet er flyttet litt slik at det 

korresponderer med skissen til forslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


