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Uttalelse til detaljreguleringsplan for Svenskveien 195 

Vi viser til deres brev datert 15.03.2021. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 

forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en boligblokk på tre 

etasjer i Svenskveien 195 på Gruben. Eiendommen har i dag en enebolig på en og en halv 

etasje. 

 

Arealpolitiske føringer for planforslaget 

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og 

langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

(NTP) nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. 

 

Vår vurdering 

Planområdet ligger i et etablert boligområde med småhusbebyggelse og er regulert til 

boligformål. Området får atkomst fra Svenskveien som er kommunal veg. 

 

Vi har ingen merknader til denne reguleringsplanen. 
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Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Høring og offentlig ettersyn av plan 3078 - Detaljregulering av 
Svenskveien 195 - Mo i Rana 

Linea AS har ingen innspill eller merknader til ovennevnte sak. 
 

Med hilsen 
Linea AS 
 
 
 
Per-Einar Pedersen 
 
 
Kopi til: 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linea.no/


Thomas Antonsen og Hanna-Anette Kvig  
Svenskveien 197 
8610 Mo i Rana 

           30.04.21 

Rana Kommune 
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana 

Innspill til «høring og offentlig ettersyn av plan 3078 – Svenskveien 195» 

 Møneretning 
Viser til rådmannens innstilling og vårt innspill av august 2020 som poengterer at øvrig 
bebyggelse langs Svenskveien fra lyskrysset til Engliveien ligger i øst-vestlig retning. 
 
Det planlagte bygget vil dermed være i strid med øvrig bebyggelse i området langs 
Svenskveien og Storgata.  
 
For oss som nabo i øst vil det planlagte bygget komme tett på hele vår tomtegrense og 
utearealer.  Byggets høyde vil med sin planlagte nord-sørlige retning oppleves ruvende for 
oss som nabo. Ifølge observasjoner og solanalyser vil dette også gå utover kveldsolen på våre 
utearealer fra klokken 18:00 ved sommersolverv og dermed være en betydelig forringelse av 
trivsel for oss som nabo.  Byggets planlagte lengde og nord-sørlige plassering ser ut til å 
kunne blokkere all kveldsol på vår tomt.  
 
Fordi det planlegges med flatt tak og full høyde langs tomtegrensen i øst vil bygget bli mer 
ruvende mot naboer enn tilsvarende mønehøyde på øvrig bebyggelse i øst-vestlig retning. 
Her vil en øst-vestlig, og noe mer tilbaketrukket plassering mot Storgata, harmonert 
betydelig mer med øvrig bebyggelse og heller ikke gått utover solforhold og trivsel for oss 
som nabo i øst.   
 

 Parkeringskjeller. 
Vi anser det som positivt at det foreslås å senke parkeringskjelleren til under bakkenivå for å 
minske total høyde. Utover dette mener vi det burde tilrettelegges for mer enn 2 
gjesteplasser da vi allerede ser en del parkering langs Svenskveien som hindrer ferdsel og 
skaper uønskede situasjoner. Vi ser at det ved Svenskveien 201, som i dag har 4-5 utvendige 
parkeringsplasser, fortsatt parkeres i Svenskveien og tett innpå kryss og avkjøringer og 
mener dette bør hensyntas ved nybygg av 8 boenheter da det i perioder kan bli mye 
besøkende. 
 

 BYA 
Sett i forhold til tomtens størrelse mener vi utbygger her bør kunne holde seg innunder 
eksisterende reguleringsplan hva gjelder gesimshøyde og BYA.  Det bør være unødvendig å 
bygge utover gjeldende reguleringsplan når bygget her er planlagt bli 4-6 ganger grunnflate 
og høyere enn nabobebyggelse i området. Eksisterende reguleringsplan sier 9m høyde og 
maks 30% BYA så viser nåværende plan at utbygger ønsker å bygge utover dette. Det ønskes 
også strekke byggegrensene mot Svenskveien og Storgata. Dette ansees som problematisk 
for oss som nabo, da bygget vil strekke seg langs hele vår tomtegrense.  
 





Fra: Terje Sund-Olsen (Terje@mofjernvarme.no)
Sendt: 25.03.2021 16:15:08
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Innspill til ny plan for Svenskveien 195
Vedlegg: 
Ref. saksnummer 19/64
 
Vedr. høring og offentlig ettersyn av plan 3078 – Detaljregulering av Svenskveien 195
 
Mo Fjernvarme planlegger en nettutvidelse og en utvidelse av konsesjonsgrensen til øvre Gruben ila. 2022/2023.
Eiendommen Svenskveien 195 vil da bli berørt og vil få muligheten til å bli tilkoblet fjernvarmenettet. Hvis dette
er ønskelig er det viktig at prosjektet allerede nå legger til rette med størst mulig grad av energifleksible
oppvarmingsløsninger, dvs. vannbåren varme, som muliggjør en tilknytning og bruk av fjernvarme på et senere
tidspunkt.
 
Vi ber tiltakshaver ved behov ta kontakt med oss for nærmere diskusjoner rundt dette.
 
Med hilsen
Mo Fjernvarme AS
Terje Sund‐Olsen
Daglig leder
 
Postboks 500, 8601 Mo i Rana
Halvor Heyerdalsvei 48, 8626 Mo i Rana
Tlf.: +47 75136206, Mob.: +47 90981547
E‐post: terje@mofjernvarme.no
 
Klikk her for vår informasjonsbrosjyre
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Rian, Monica Devik

Fra: Brattli, Gunnar
Sendt: tirsdag 23. mars 2021 12:38
Til: Rian, Monica Devik
Kopi: Nordtømme, Morten Robin
Emne: SV: Epost fra Rana kommune

HEI 
 
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN 3078 – SVENSKVEIEN 195. 
 
Jeg viser til telefonsamtale i dag. 
 
Det framgår av planforslaget at kjøreatkomst skal være fra Svenskveien og all parkering skal skje på eiendommen. 
 
Med henvisning til dette har seksjon for samferdsel og park – idrett ikke innvendinger til planforslaget. 
 
 
 
 

 
 
 
Gunnar Brattli 
rådgiver 
bydrift 
 
Telefon: 915 18 417 
E-post: gunnar.brattli@rana.kommune.no 
www.rana.kommune.no 
 
 
 

Fra: Nordtømme, Morten Robin <MortenRobin.Nordtomme@rana.kommune.no>  
Sendt: onsdag 17. mars 2021 09:59 
Til: Brattli, Gunnar <Gunnar.Brattli@rana.kommune.no> 
Emne: VS: Epost fra Rana kommune 
 
Hei 
 
 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Morten Robin Nordtømme 
Seksjonsleder 
Samferdsel, park og idrett 
 
Mobil: 932 73 623 
E-post: morten.robin.nordtomme@rana.kommune.no 
www.rana.kommune.no 
 

Fra: postmottak@rana.kommune.no <postmottak@rana.kommune.no>  
Sendt: mandag 15. mars 2021 15:11 
Til: Nordtømme, Morten Robin <MortenRobin.Nordtomme@rana.kommune.no> 
Emne: Epost fra Rana kommune 
 
 

 
Vår ref 2019/64 

Vennlig hilsen  
Monica Devik Rian | rådgiver  
e-post: Monica.Devik.Rian@rana.kommune.no  









       
       
E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.04.2021  2020/4387 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 
  
 
 
  

Rana kommune 
Postboks 173 
8601 MO i RANA 
 
 

  

 

Uttalelse til planforslag - Svenskveien 195 (Plan 3078), Rana kommune 

Vi viser til brav datert 15.03.2021, Høring og offentlig ettersyn av plan 3078 - Detaljregulering av 
Svenskveien 195. 
 
Støyfaglig uttalelse 
Planen legger til rette for oppføring av boligblokk med tre etasjer og åtte boenheter. Med bakgrunn i 
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging og fremskrevne trafikkmengder 
på tilgrensende og nærliggende veier, er det utarbeidet støyfaglig utredning som angir støy på 
fasade og uteoppholdsarealer. Beregningene viser at deler av fasade mot nord og mot vest i 1. og 2. 
etasje ligger i gul sone og har støynivåer mellom 56 og 62 dB LDEN. Beregningene viser også at store 
deler av felles uteoppholdsarealer mot nord har støy over grenseverdien på 55 dB LDEN i tabell 3 i T-
1442/2016.    
 
Når det gjelder støy på fasade vil de fleste boenheter få begge soverom vendt mot stille side. 
Boenhetene mot nord i 1. og 2. etasje vil få to av tre soverom mot stille side som eventuelt oppnås 
ved å etablere et ekstra åpningsbart vindu i ytterveggen mot øst. 
 
For å redusere støynivåene på felles uteoppholdsarealer mot nord forslår den støyfaglige 
utredningen at det etableres en 50 m lang støyskjerm på 1,8 m som er tegnet inn på figur 6 i 
støyutredningen.  
 
Forslag til reguleringsbestemmelser § 3 Rekkefølge setter krav om at avbøtende tiltak mot støy skal 
være etablert som beskrevet i støyvurderingen før det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
for boligbebyggelse på BBB. Det bør presiseres at avbøtende støytiltak skal være etablert før det gis 
midlertidig brukstillatelse.  
 
Etter det vi kan se er ikke støyskjermen som er beskrevet i støyutredningen vist på plankartet. Vi 
viser i denne forbindelse til M-184/2014 Veileder til Retningslinje T-1442 pkt.  6.2.3 hvor det 
fremkommer: «Når støyfaglig utredning dokumenterer at tiltak er nødvendig, skal disse være innarbeidet i 
reguleringsplanen og inntegnet på plankartet.».  Etablering av støyskjermen vil være nødvendig for at 
arealene mot nord kan godtas som uteoppholdsarealer, jf. teknisk forskrift og NS 8175. 
 



  Side: 2/2 

Vi ber kommunen på denne bakgrunn om å sørge for at støyskjermen inntegnes på plankartet. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Sten D. Bruaas 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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