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1. Bakgrunn og formål 
Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  

Vestrem AS er engasjert for å utarbeide reguleringsplan for nye boliger på deler av eiendommen gnr. 
40 bnr. 1 på Rød Asmaløy i Hvaler kommune. Grunneier Thor Erik Fredriksen ønsker en utvikling av 
eiendommen 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nye boliger innenfor området avsatt til 
bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Planinitiativet er utformet i tråd med Forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1 – Krav til 
planinitiativet.  

2. Planområdet og foreslåtte tiltak 
Planarbeidets målsetning er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor 
området. Planområdet foreslås påkoblet regulert kjørevei i gjeldende reguleringsplan for Del av 
Rødområdet (planID 29) som også betjener planområdet i dag. Det ønskes lagt til rette for 
frittliggende eneboligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse som flermannsboliger, kjedehus 
og rekkehus.  

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet merket med rød sirkel.  
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Planområdet har en sentral beliggenhet på Rød umiddelbart øst for den nye skolen.   

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Planområdet berører i hovedsakelig én eiendom (gnr/bnr 
40/1) og delvis eiendommen gnr/bnr 40/2 og 40/1/82. Det planlegges ikke gjennomført tiltak på de 
to sistnevnte eiendommene, men arealet foreslås tatt med for å rydde opp i et mindre avvik mellom 
formålsgrenser og gjeldende plan og eiendomsgrensene. Se plangrensen sammen med gjeldende 
reguleringsplan i figur 7.  

 

 
Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 32.2 daa. 

Plangrensen ønskes drøftet i oppstartsmøtet med Hvaler kommune.  
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Planområdet utgjør hovedsakelig av skogsareal som er regulert til næringsformål og friområde idrett. 
Området oppleves relativt flatt. Høyeste punkt er 23 meter i sørøst og laveste punkt er 16,5 meter i 
nordøst. Terrengforskjellene er ikke større enn at prosjektet kan tilpasses til området uten store 
terrenginngrep.  

Planområdets beliggenhet umiddelbart øst for nye Rød skole gjør avstanden til barne- og 
ungdomsskole kort. For øvrig er det også god tilgjengelighet til Hvaler idrettshall og kunstgressbanen 
på Rød, med avstand cirka 150 meter i luftlinje (målt fra sentral del av planområdet).  

Området er betjent av kollektivholdeplasser ved Rød-krysset langs fylkesvei 108. Gangavstanden er 
cirka 800 meter fra planområdet. Det er etablert gang-/sykkelvei langs deler av Rødveien fra Rød-
krysset og sørover mot planområdet. Strekningen har skiltet fartsgrense 30 km/t. Det er kun 
registrert ÅDT for strekningen fra fylkesvei 108 til krysset ved veien Rød. Ifølge nasjonal vegdatabank 
er det registrert 750 ÅDT langs denne strekningen som utgjør cirka 40 meter. Dette gir ikke en god 
indikasjon på nøyaktig hvor mange biler som kjører langs Rødveien frem til skolen. Men tatt i 
betraktning at registrert ÅDT på 750 fordeles på hele Rød-feltet, Listranda camping og Bunnpris-
området, forventes trafikken langs den aktuelle strekningen frem til planområdet å være lav. 
Hovedadkomsten frem til planområdet via Rødveien vurderes med bakgrunn i dette som 
trafikksikker.  

 

Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet rundt planområdet. Foreslått plangrense vist med oransje linje.  

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det planlegges et boligområde med variasjon i boligstørrelse og boligtype.  
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I forbindelse med det innledende planarbeidet er det utarbeidet et grovt skisseforslag som viser 16 
boliger i kjede/rekkehus, 16 eneboliger og 16 tomannsboliger. For å differensiere boligtypene 
innenfor området vil de endelige størrelsene variere. Løsningsforslaget er å anse som en veiledende 
struktur og den endelige løsningen vil prosjekteres som en del av planarbeidet. Bebyggelsen er 
planlagt i to etasjer. 

Det er også lagt inn areal til lekeplasser, hvorav en av disse vil dekke behovet for grendelekeplass og 
nærlekeplass. Det vil gjennom reguleringsplanen sikres grønne tverrforbindelser gjennom 
planområdet til omkringliggende skogsområder, tilliggende boligfelt og skole.  

Parkeringsplasser og uteoppholdsareal vil bli sikret i tråd med kommuneplanens bestemmelser.   

 

 
Figur 4: Løsningsforslag som visermulig plassering av boliger, lekeplasser og plassering av renovasjonsløsning. 
Løsningsforslaget følger planinitiativet som et eget vedlegg. 
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Vei og renovasjon  

I den innledende fasen er det tenkt felles renovasjonsanlegg i forbindelse med hovedadkomst til 
området. Renovasjonsanleggene vil dimensjoneres for avfallstypene glass/metall, papir, og restavfall. 
Som en del av planarbeidet vil det utarbeides en renovasjonsteknisk plan. 

Det er lagt opp til et internveisystem med sløyfe for færrest mulig ryggende bevegelser.  

Adkomst fra nordvest foreslås med 10 meters bredde i tråd med tverrprofilet i neste illustrasjon.  

 

Figur 4a: Normalprofil A2. Kilde: Fredrikstad kommunes vegnormal. 

Internveiene innenfor byggeområdet er beregnet å ha lav ÅDT. Den planlagte boligtypen genererer 
normalt fra 3-7 bevegelser pr boenhet pr døgn. Med en gjennomsnittlig ÅDT pr boenhet på 4 vil 
planlagte utbygging generere ca 200-250 ÅDT. De interne veiene foreslås derfor med en bredde på 
totalt 6,0 meter hvorav 4,0 meter kjørebane og 1,0 meter tosidig grøft/skulder. Dette er illustrert i 
neste figur.  

 

Figur 4b: Normalprofil A1. Kilde: Fredrikstad kommunes vegnormal. 

Profilene er hentet fra Fredrikstad kommunens vegnormal.  
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Når det gjelder de interne veiene, kan de vurderes tilrettelagt som såkalte «2 minus 1 veger». Dette 
innebærer at veien snevres inn til ett kjørefelt, slik at det blir plass til å sykle og gå på vegkanten. Når 
to biler møtes, må de ut på vegkanten for å passere hverandre. Da har bilene vikeplikt for gående og 
syklende. Som en del av planarbeidet vil det vurderes om dette kan være et egnet konsept for dette 
prosjektet.  

 

Figur 5: Prinsippskisse 2 minus 1 veger. Kilde: Statens vegvesen. 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

I løsningsforslaget er det inntegnet totalt 48 boenheter. Dette er fordelt på 16 boliger i 
rekkehus/kjedehus/flermannsboliger, 16 eneboliger og 16 tomannsboliger. Eneboligene er foreslått 
med tomtestørrelser mellom 600 - 700 kvm. Det foreslås bebyggelse i inntil 2 etasjer – eventuelt med 
sokkeletasje/kjeller på tomter hvor dette er hensiktsmessig. Det er ikke detaljprosjektert boliger for 
prosjektet og endelig BYA vil måtte fastsettes som en del av planarbeidet. Det foreslås som et 
utgangspunkt ca 40 % BYA, for å tilpasse prosjektet til bebyggelsesstrukturen i tilstøtende regulerte 
boligområder innenfor reguleringsplanen Del av Rødområdet. 

 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Tiltaket innebærer etablering av ny boligbebyggelse i lokalsenteret Rød og vurderes å være i tråd 
med fylkesplanens intensjon om vedlikeholdende utbygging av lokalsentrene. Gjeldende 
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kommuneplan, retningslinjer og lovverk sikrer at bebyggelse og uteområder gis et spesielt fokus med 
tanke på bærekraftige løsninger for miljø og samfunn. Det ønsket lagt til rette for en høy 
arealutnyttelse med rasjonelle og familievennlige boliger. Det vil sikres lek- og uteoppholdsareal i 
tråd med kommuneplanens arealdel.  

Som en del av planarbeidet vil det sikres funksjonelle tverrforbindelser gjennom planområdet, slik at 
beboere og andre har god tilgang til friområdene rundt planområdet. Intern grønnstruktur er 
foreslått plassert som en del av tverrforbindelsene og vil inngå i den offentlige tilgjengelige 
hovedgrønnstrukturen med forbindelse mot skolen og idrettsanlegget.  

Planarbeidet skal legge til rette for helhetlige miljømessige-, økonomiske- og sosialt bærekraftige 
løsninger.  

 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Planområdet ligger tilbaketrukket på det samme terrengplatået som øvrige byggeområder mot nord 
og øst. Mot sør stiger terrenget noe. Det aktuelle byggeområdet vurderes å være godt skjermet og 
vurderes ikke å gi negative fjernvirkninger mot omgivelsene.  

På bakgrunn av dette forventes eksponeringen som begrenset til lokal påvirkning mot skolen i 
nordvest. Dette vurderes å ha liten negativ konsekvens for omgivelsene. Hensynet til skole og 
idrettsanlegg vil utredes som en del av planarbeidet.  

 

7. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

Kommuneplanens arealdel 

Arealet innenfor planområdet er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg og nåværende 
idrettsanlegg. Den er kun den delen av planområdet som omfatter bebyggelse og anlegg som 
planlegges bebygget med nye boliger. Planlagte tiltak vil være i tråd med formålet i kommuneplanen. 
Kommuneplanen har også supplerende bestemmelser om takform, uteoppholdsareal + lek, 
parkering, bestemmelser om estetikk mv. Reguleringsplanen vil følge opp disse føringene.  
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Figur 6: Utdrag av kommuneplanens arealdel og foreslått planområde. 

Reguleringsplan  

Planområdet inngår i sin helhet i gjeldende reguleringsplan for Del av Rødområdet. Den delen av 
området som planlegges utviklet med boliger er i dag regulert til næringsformål og friområde - idrett. 
utfra gjeldende reguleringsbestemmelser innebærer dette at området kan bebyggelse området med 
«produksjon, lager og salg» i dagens situasjon. Planlagte tiltak medfører derfor en endring av 
hovedformålet i gjeldende reguleringsplan.  

Reguleringsplanens føringer for friområdet er: «I friområde F1 skal etableres idrettsbane med 
tilhørende anlegg, parkeringsplasser og andre nødvendige anlegg etter godkjenning av 
bygningsrådet». Gjennom planarbeidet har man ikke til hensikt å endre på dette formålet, men 
fremtidig bruk av arealet vil avklares med kommunen i løpet av planprosessen.  

Området vurderes ikke å være godt egnet som industriområde med sin beliggenhet tett på skole og 
øvrige boligområder. Eiendommen har vært regulert som område for næringsbebyggelse i 30 år uten 
at arealet er tatt i bruk. Den tilbaketrukkede beliggenheten vurderes å være en medvirkende faktor 
til at interessen for tomten har vært lav.  
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Figur 7: Gjeldende reguleringsplaner og foreslått planområde. 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Naturverdier   

Ifølge Hvaler kommunes kartportal og miljostatus.no er det ikke registrert noen naturverdier 
innenfor det avsatte byggeområdet.  

Kulturminner  

Ifølge Hvaler kommunes kartportal og miljostatus.no er det ikke registrert noen kulturminner 
innenfor planområdet.  

Bokvaliteter og opplevd trygghet  

Med tanke på dagens regulerte situasjon, ligger det godt til rette for å etablere næringsbebyggelse 
innenfor planområdet. Reguleringsplanen åpner for blant annet produksjon, salg og lager. Dette 
innebærer at det kan anlegges bebyggelse for industri/produksjonsbedrifter, lagervirksomhet eller 
forretning. Reguleringsplanen har imidlertid også skjerpende bestemmelser som sikrer at det ikke 
tillates virksomheter som er til «særlig ulempe» for omgivelsene (på grunn av støy, trafikk, lagring 
eller tilsvarende forhold). Likevel kan næringsvirksomheter potensielt medfører tungtransport, noe 
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støy og forurensning samt at området av sikkerhetshensyn bør være fysisk stengt for allmennheten. 
Dette vurderes som uheldig med tanke alle barna som oppholder seg i området. Tilsvarende er det 
heller ikke gunstig for næringsdrivende å ha sine virksomheter i området omgitt av skole og boliger. 
Vår vurdering er at tilrettelegging for boligbebyggelse gir en hensiktsmessig arealbruk.  

Tilrettelegging av boliger 

På bakgrunn av at Hvaler kommune har bygget en ny felles skole på Rød er det påregnelig at det vil 
bli økt behov for boliger i dette området. Slik det fremgår av løsningsforslaget ønskes det også lagt til 
rette for familievennlige boliger. De tidligere regulerte boligområdene på Rød er for det meste 
utbygd. Med bakgrunn i dette mener vi at planarbeidet vil imøtekomme et fremtidig behov for nye 
familievennlige boliger.  

 

9. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 
kartlegge og ivareta nødvendig hensyn til fare for ulykker og uønskede konsekvenser som følge av 
planarbeidet. Behov for ekstraordinær kartlegging kan være nødvendig og aktuelle utredningstema 
vil avklares nærmere i planarbeidet.  

Utvikling av flere boliger vil generere en viss trafikkøkning i veisystemet frem til planlagte 
byggeområder. Hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling vil vurderes som en del av 
planarbeidet.  

 

10. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

Varsel om oppstart sendes som et minimum til Statsforvalteren, Statens Vegvesen, Norges vassdrag- 
og energidirektorat, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Viken Fylkeskommune. 
Berørte naboer, velforening og kommunale etater varsles om igangsetting av planarbeidet.   

Endelig varslingsliste vil avklares i samråd med Hvaler kommune.  

 

11. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Det tas sikte på å gjennomføre medvirkningsprosessene iht. Plan- og bygningslovens generelle 
bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning med f.eks. naboer eller 
sektormyndigheter vil vurderes underveis i planprosessen i samråd med planmyndigheten.  

Naboer, sektormyndigheter og andre berørte vil få tilsendt varslingsdokumenter ved varsel om 
oppstart. Det vil også kunngjøres oppstart i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Senere vil et 
komplett planforslag legges ut på høring/offentlig ettersyn, med en frist til å gi merknad på minimum 
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6 uker. Dersom det ikke foreligger innsigelser fra innsigelsesmyndighetene vil planen legges frem for 
sluttbehandling i Kommunestyret etter høringen.  

I løpet av planarbeidet kan det innhentes aktuell informasjon om reguleringsplanarbeidet ved å 
kontakte undertegnede eller søk på Hvaler kommunes hjemmeside www.hvaler.kommune.no.  

 

12. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Forslagsstillers 
vurdering er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

 

Vedlegg:  

Illustrasjonsplan, datert 23.07.21 

 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
andreas@vestrem.no 

 


