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Innledning 
 

Bakgrunn 
Forslag til planprogram for Halsanvegen 7 og 9 er utarbeidet av Tag Arkitekter som plankonsulent på 
vegne av tiltakshaver Levanger Eiendom AS. Planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn og sendes 
på høring i mars/ april 2019. Deretter vil planprogrammet bearbeides ut i fra innspillene som kommer inn 
i høringsperioden, før det fastsettes av Formannskapet.  

Planprogrammet skal avklare overordnede prinsipper for utarbeidelse av reguleringsplanen innenfor 
planavgrensningen vist på kart side 3. Planprogrammet viser hovedgrep for planområdet og viktige 
forbindelser og sammenhenger i området. Disse prinsippene skal legges til grunn for etterfølgende 
reguleringsplan. Planprogrammet redegjør videre for formålet med planarbeidet, planprosessen, samt 
tematiske utredninger som er nødvendig for å beskrive virkninger av planlagt utbygging.  

Hensikten med planen er å legge til rette for transformasjon av eiendommen Halsanvegen 7 og 9 fra 
industri- til boligformål. Eiendommen ønskes utviklet med en bymessig boligbebyggelse som bygger opp 
under Levanger sentrums funksjon som handels- og servicesentrum for regionen. I dag benyttes 
eiendommen til industriformål. Det er Tommen Gram Folie AS som leier industrilokalene til 
folieproduksjon.  

Plantype 
Planen foreslås utarbeidet som detaljreguleringsplan, i tråd med anbefaling fra Levanger kommune i 
oppstartsmøte. Krav om planprogram og konsekvensutredning vil sikre god medvirkning og nødvendig 
utredningsarbeid.  

 

Vurdering av utredningsplikt 
Området er i gjeldende reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel vist som næringsområde. En 
utvikling av eiendommene som beskrevet tidligere er derfor i strid med overordnet plan. I samsvar med 
plan- og bygningsloven §§ 12-3, 4-1 og 4-2 skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning for 
planer som har vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel.   

Planprogrammet legger til rette for en ryddig og god planprosess for berørte parter, og danner et robust 
grunnlag og en forutsigbarhet for videre planarbeid. Planprogrammet avklarer utredningsbehov samt 
krav til metodebruk og dokumentasjon. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn, slik at 
naboer, berørte, interesseorganisasjoner og overordnede myndigheter skal kunne uttale seg og gi innspill 
til utredningsprogrammet.  

Etter at høringsfristen har gått ut og planprogrammet er oppdatert som følge av innkomne innspill, vil 
Levanger kommune fastsette planprogrammet, slik at reguleringsplanarbeid (reguleringsplan med 
konsekvensutredning) kan påbegynnes.  

Alternativer som skal utredes 
 

 Alternativ 0: Videreføring av dagens situasjon. 
 Alternativ 1: Planinitiativet – utbyggers forslag 
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Planområdet 
 

Avgrensning 
Planområdet ligger i Levanger sentrum og er avgrenset av Grønns gate i nord, Halsanvegen i øst og 
Stadionparken i vest. 

Planområdet er på ca. 6 800 daa.  

Noen virkninger av den planlagte utbyggingen vil omfatte et større område enn det området som inngår i 
planprogrammet. Influensområdet for de ulike utredningstemaene vil variere, og defineres spesifikt for 
hvert tema som utredes før datainnhenting gjennomføres.  

 

Kart med planavgrensning 
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Eierforhold 
Planområdet består av følgende eiendommer: 

Gnr/bnr Areal ca. daa Hjemmelshaver

315/98  Levanger Eiendom AS

315/97  Levanger Eiendom AS

315/303  Levanger Eiendom AS

315/4  Levanger kommune

315/146  Levanger kommune

 

 

Beskrivelse av planinitiativet 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Den foreslåtte bebyggelsen følger 
gateløpet langs Halsanveien og Grønns gate, men gis en mer oppløst struktur mot vest og 
Stadionparken.  

Den foreslåtte bebyggelsen bygger videre på Levangers historiske sentrums kvartalsstruktur. Den gir 
skjerming mot støy, men bidrar samtidig til lune uteoppholdsarealer for boligene, der parken og det åpne 
rommet i vest får `trenge inn` mellom blokkene og gi kvalitet til boligenes uterom.   

Det foreslås en variasjon i høyder, mellom 3 og 4 etasjer. 

Bebyggelsen har en samlet BRA på ca 8000 m2.  
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Planstatus 
Gjeldende plan L2013014, Områderegulering for Levanger sentrum, 24.04.2014 
Det aktuelle planområdet er regulert til industri, og avgrenses av formål annen veggrunn / tekniske anlegg. 

Forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030 
Forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum ble sendt vedtatt sendt på høring 03.05.2017. 
Høringsperioden strakte seg til over sommeren 2017. Det ble store endringer i planforslaget, så det ble lagt 
opp til ny offentlig høring i saken. 

Planen ble behandlet i Plan- og utviklingskomiteen 11.04.2018 og ble påny lagt fram for høring og offentlig 
ettersyn. Forventet 2. gangsbehandling i løpet av våren 2019.  

Planområdet ligger her innenfor bestemmelsesområde #1.  

Levanger kulturmiljøfredning 
I nord grenser planområdet mot område som inngår i fredningsplan for Levanger sentrum, vedtatt 09.11.2018.  

Planprosess og medvirkning 
 

Organisering av arbeidet 
Tiltakshaver er Levanger Eiendom AS. Tag Arkitekter AS er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan.  

Samrådsperioden 
Det vil holdes et åpent møte i samarbeid med kommunen i forbindelse med høring og offentlig 
ettersyn av planforslaget. Her vil naboer og andre berørte parter få mulighet til å komme med innspill og 
spørsmål til planarbeidet. 

 

Alternativer som skal utredes 
 

 Alternativ 0: Utbygging i tråd med gjeldende reguleringsplan 

 Alternativ 1: Planinitiativet 
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Utredningsprogram 
 

Utredningstema 
 

Undertema 

7.1 OVERORDNET 
 Konsekvenser for næringsliv, bysentrum 

og byvekst 

7.2 KVALITET, IDENTITET, TRIVSEL 
 Barn og unges oppvekstsvilkår, universell 

utforming og folkehelse 
 Uteoppholdsarealer, grønne forbindelser 

og leke- og rekreasjonsareal 
 Kulturminner 
 Visuelle virkninger; nær og fjernvirkning 

7.3 TRAFIKK 
 Adkomst, biltrafikk og tilgjengelighet for 

gående og syklende 

7. MILJØ 
 Støy 

7.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 Vann og avløp, flomveger og overvann 
 Renovasjon 

7.6 RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERINGER
 Grunnforhold 
 Trafikksikkerhet 
 Beredskap 

 

 

Overordnet 
 

Konsekvenser for næringsliv, bysentrum og byvekst

Mål Planforslaget skal bygge opp under Levanger sentrum som handels-, 
service og kulturelt sentrum for Levanger kommune og regionen. 
Planforslaget skal legge til rette for boliger med god kvalitet og 
attraktive uterom.  
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Utredningsbehov/premisser  ‐ På hvilken måte vil planforslaget kunne styrke betydningen av 
Levanger sentrum? 

‐ Redegjøre for hvilke konsekvenser planforslaget har for 
eksisterende virksomheter i området 

‐ Redegjøre for planforslagets betydning for den totale tilgangen 
på næringsareal i Levanger kommune 

 

Metode ‐ Samråd med kommunen 
‐ Beskrive planens konsekvenser for overordnet byutvikling og 

overordnede planer, herunder planer for næringsutvikling i 
Levanger 

‐ Beskrive planens overensstemmelse med nasjonale 
bestemmelser og retningslinjer 

‐ Beskrive og begrunne eventuelle avvik fra gjeldende planer og 
nasjonale retningslinjer 

 

Dokumentasjon  
 

Illustrasjonsplan, beskrivelse
 

 

 

Kvalitet, identitet og trivsel 
 

Barn og unges oppvekstsvilkår, universell utforming og folkehelse

Mål Planområdet skal gi gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Uterom og 
adkomstsoner skal kunne brukes av alle, i ulike livsfaser og med ulik 
helse (universell utforming).  

Utredningsbehov/premisser  Er barn og unges oppvekstsvilkår innenfor planområdet gode nok? 

Hvordan er mulighetene for lek, nærmiljøanlegg, ballspill og parker 
innenfor planområdet eller hvordan er nærheten til dette? 

Ivaretar planen prinsippene om universell utforming? 

Hvilket helhetsgrep er valgt for å sikre fremkommelighet og 
orienterbarhet? 

Bidrar planen til god folkehelse? 

Metode Redegjøre for skolekapasitet
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Dokumentere dagens tilbud og fremtidig behov for lekearealer for å 
sikre nok og egnet areal innenfor planområdet.  

Redegjøre for tilgjengelighet til sentrale aktivitets- og rekreasjonsmål.  

Beskrive konsekvensene utvikling av området kan få for barn og unges 
oppvekstsvilkår.  

Beskrive tilgjengelighet for mennesker med nedsatt bevegelighet. 

Redegjøre for virkninger for folkehelse i planområdet og i 
influensområder. 

Beskrive kriminalitetsforebyggende tiltak i planen.  

 

Dokumentasjon  Utearealregnskap, utomhusplan, illustrasjoner. Beskrivelse. 

Trafikknotat med omtale av skoleveger.  

 

 

 

 

Uteoppholdsarealer, grønne forbindelser og leke- og rekreasjonsareal

Mål Området skal ha god tilgang på nødvendige hverdagsfunksjoner, 
lekearealer, møtesteder og grønne områder med variert og god kvalitet.  

Eksisterende landskapskvaliteter skal ivaretas og dyrkes videre. 

  

Utredningsbehov/premisser  Hvordan sikres god tilgang til variert og attraktive uterom for beboerne 
og hvordan kan deler av utearealene knyttes opp mot øvrig 
grønnstruktur? 

 

Metode Kartlegge dagens grønnstruktur

Beskrive og kartlegge dagens bruk av området for friluftsliv og 
rekreasjon 

Sikre gode koblinger mellom uteoppholdsarealer og grøntområder i 
nærheten. Se sammenhengene også utenfor planområdet.   
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Illustrasjoner som viser at boligområdene har tilstrekkelig uteareal av høy 
kvalitet tilrettelagt for ulike funksjoner samt gode forbindelser gjennom. 

 

Dokumentasjon  

 

Landskaps-/uteromsanalyse 

Illustrasjonsplan/-snitt   

Utearealregnskap, utomhusplan, illustrasjoner. 

 

 

Konsekvenser for byform, byrom, nær- og fjernvirkning og kulturminner

Mål Bebyggelsen skal spille på lag med eksisterende bebyggelse i 
nærheten, samtidig som den tilfører området nye kvaliteter. Området 
skal fremstå som et urbant område med god tilgang til på grønne 
kvaliteter. Planforslaget skal legge til rette for en variasjon i 
materialbruk, skala og uttrykk. Nærhet til trehusbyen Levanger som er 
kulturmiljøfredet tilsier at spesielle hensyn må tas i utforming av 
bebyggelsen. Bevare viktige siktlinjer i området. 

Utredningsbehov/premisser  Hvordan knytter planområdet seg til og sammen med de 
omkringliggende områder? 

Hvilke visuelle virkninger har området fra viktige standpunkt i byen? 
 
Hva er akseptable byggehøyder i området? 

Hvilke virkninger har alternativ 0 og utredningsalternativet på 
omkringliggende kulturmiljøer?  

Er det potensiale for kulturminneverdier i grunnen? 

Metode - Beskrive og illustrere hvordan bebyggelsen knytter seg til 
omkringliggende bebyggelse og byrom 

- Beskrive hvilke kulturminneverdier som berøres av tiltaket 

- Utrede hvordan kulturverdier ivaretas i planarbeidet 

- Illustrere nær- og fjernvirkninger av tiltaket med fotoillustrasjoner 

Dokumentasjon  Illustrasjoner. Fotomontasjer. Beskrivelse. 
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Trafikk 
 

Adkomst, biltrafikk og tilgjengelighet for gående og syklende

Mål Utvikling av planområdet skal bidra til god trafikkflyt og god 
framkommelighet til/fra planområdet.  
 

Utredningsbehov/premisser  ‐ Redegjøre for planforslagets konsekvenser på 
trafikkproduksjon, trafikkavvikling og fremkommelighet på 
omkringliggende vegsystem. 

‐ Medfører trafikkveksten fra planområdet behov for opprustet 
fremkommelighet for gående, syklende og kjørende forbi og 
til/fra planområdet? 
 

Metode ‐ Trafikkanalyse som redegjør for total turproduksjon med bil 
‐ Trafikkanalyse som redegjør for konsekvenser for 

trafikkavvikling, kapasitet og fremkommelighet som følge av 
planforslaget.  

Dokumentasjon  
 

Trafikknotat

 

Miljø 
 

Støy 

Mål Alle boliger med tilhørende uterom skal være ha tilfredsstillende 
støyforhold i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinjer for 
støy i arealplanlegging, T-1442/2016.  
 

Utredningsbehov/premisser  ‐ Hvor høy støybelastning har planområdet fra vegtrafikk og 
jernbane?  

‐ Tilstrebe å finne løsninger som ikke gir konflikt mellom støy og 
arealbruk (boliger, uterom) 

Metode 
‐ Utrede støy i tråd med retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442. Vurderingene skal inkludere bygge- 
og anleggsfasen, slik at konsekvenser for eksisterende 
nabobebyggelse kan vurderes.   

‐ Avklare om jernbaneaktivitet vil influere på samlet 
støybelastning i planområdet. Støy fra jernbane må tas med i 
totalt støybilde. 

‐ Redegjøre for eventuelle avbøtende tiltak.  
 

Dokumentasjon  Støynotat med støysonekart. 
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Teknisk infrastruktur 
 

Vann og avløp, flomveger og overvann 

Mål Vann og avløp påregnes å kunne løses ved påkobling til eksisterende 
kommunalt nett. Håndtere overvann åpent og lokalt, dersom det er 
hensiktsmessig og sikkert. Hensynta flomfaren i området.  
 

Utredningsbehov/premisser  Planen skal vise hvordan overvann kan fordrøyes lokalt eller hvordan 
overvann skal føres overvannsnett.  
Vurdere høyder innenfor området slik at boliger etableres på 
flomsikkert nivå.  

Metode - V/A-utredning og kapasitetsvurdering.
- Naturlige flomveger kartlegges og evt. nye vurderes.  
- Beregne og vurdere overvannshåndtering, fare for flom, samt evt. 
behov for avbøtende tiltak.  
 

Dokumentasjon  V/A-plan med V/A-utredning og kapasitetsvurdering i samråd med 
kommunen.   
Beskrivelse av flomsituasjon og –sikring.  

 

 

Renovasjon 

Mål Felles renovasjonsløsninger skal være tilgjengelig for alle bygg.  
 

Utredningsbehov/premisser  Renovasjonsløsninger skal utarbeides i henhold til kommunens 
bestemmelser. Planen skal vise løsninger for renovasjon.  

Metode ‐ Renovasjonsteknisk norm angir tekniske krav.  
‐ Avfallsmengder anslås med tanke på antall boenheter og areal 

for næring/tjenesteyting/handel/hotell/skole etc.  
 

Dokumentasjon  Beskrivelse og beregning, illustrasjonsplan som viser plassering av 
renovasjon. 

 

 

Risiko og sårbarhetsvurderinger 
Grunnforhold 

Mål Dokumentere at byggeområdet er skredsikkert og bebyggbart.  
 

Utredningsbehov/premisser  Grunnforhold må tas hensyn til i planarbeidet. 
 

Metode Beskrive grunnforhold med særlig fokus på kvikkleire og fare for ras, 
erosjon og egnethet for utbygging, samt evt. behov for avbøtende 
tiltak.  
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Dokumentasjon  
 

‐ Geoteknisk notat 
‐ ROS-analyse i henhold til DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging». 
 

Trafikksikkerhet 

Mål Gode og trafikksikre løsninger for alle trafikanter skal vektlegges. 

Utredningsbehov/premisser  Ulykker mellom motoriserte kjøretøy, påkjørsel av myke trafikanter, 
brann, ulykke under lek og fritid, tilsiktede handlinger, område-eksterne 
hendelser skal unngås.  

‐ Blir trafikksikkerheten ivaretatt tilstrekkelig for gående og 
syklende? Trygge skoleveier? Gode krysningspunkt? 

Metode ‐ Vurdere trafikksikkerhet for eksisterende og nye løsninger for 
alle trafikanter.  

‐ Vurdere konsekvenser av planforslaget i forhold til 
trafikksikkerhet i området, med spesielt fokus på barn og 
skoleveg. 

‐ Eventuelle forslag til tiltak for å forbedre trafikksikkerheten 
beskrives. 

Dokumentasjon  ROS-analyse
 

 

Beredskap 

Mål Dokumentere god brannsikkerhet med hensyn til å hindre 
brannspredning samt sikre god fremkommelighet for rednings- og 
slokkemannskap.  
 

Utredningsbehov/premisser  Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, herunder kjøreveger 
og adkomst, slokkevann og slokkeforutsetninger.  
 
Plassering av bygg og avstander mellom bygg for å hindre 
brannspredning og ivareta person- og verdisikkerhet. 

Metode Analyse og brannrådgiving som grunnlag for reguleringsplan.  
 

Dokumentasjon  Beskrivelse. Illustrasjonsplan. 
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Foreløpig framdriftsplan 
Foreløpig forslag til fremdriftsplan for planlegging av Halsanvegen 7 og 9. Det vil være mulig å komme 
med innspill til planarbeidet i to faser, markert med gult under.  

Fase  Når Beskrivelse

Oppstartsmøte Januar 2019 Avklare utredningsbehov og fremdrift

Varsel om oppstart med 
høring av planprogram 

Mars – April 2019 Annonsering, varsling av berørte parter. 

Gjennomgang av innspill Mai 2019 Behandle innspill. Eventuelt revidering 
av planprogrammet.  

Fastsette planprogram Juni 2019 Fastsetting av planprogram i 
formannskapet. 

Planskisse Januar-Juni 2019 Utredningsarbeid, utarbeide 
skisseforslag, forslag til planprogram. 
Oppstart samråd og avklaringsmøter.  

Innsendelse av planforslag til 
1. gangs behandling 

Juni 2019 Utarbeide planforslag og utredninger 
iht. planprogram.  

Formannskapet 1. gangs 
behandling 

August 2019 Behandling formannskapet.  

Offentlig ettersyn og høring September – oktober 2019 Utleggelse av planforslag til offentlig 
ettersyn (6 uker). 

Gjennomgang av innspill og 
forberede sluttbehandling 

November 2019 Behandle innkomne innspill, ev. revisjon 
av planforslaget.  

Politisk sluttbehandling Februar 2020 Sluttbehandling i kommunestyret. 

Vedtatt plan.  

 

Vedlegg 

 Illustrasjonsmateriale og innledende skisser.  
 ROS sjekkliste  

 




