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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere deler av eiendommen gnr/bnr 40/1 til område for 
konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
Planarbeidet fører til en endring av dagens reguleringsplan som legger opp til etablering av 
industri/lagerformål på det aktuelle arealet. Foreslått reguleringsplan vurderes å legge til rette for en 
bedre tilpasset arealbruk innenfor eksisterende boligområder på Rød og nærmeste nabo med ny 
barne- og ungdomsskole.   Prosjektet vurderes å være i tråd med overordnede mål om bærekraftig 
utvikling i byer og tettsteder som vektlegger fortetting, transformasjon og arealøkonomisering. 
Boligområdet er planlagt for boliger tilpasset barnefamilier.  

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Grunneier er Thor Erik Fredriksen. Vestrem AS er engasjert som plankonsulent.  

1.3 Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er på Rød på Asmaløy i Hvaler kommune. Avstanden til Fredrikstad 
sentrum (rådhuset) er cirka 19 km og Skjærhalden er 10,3 km i kjøreavstand (google maps).   

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Ny boligbebyggelse planlegges oppført på eiendommen 
gnr/bnr. 40/1. Planområdet berører også deler av eiendommene gnr/bnr 40/1/82, 40/140, 40/158, 
40/57, 40/2, 39/10, 40/256 og gnr/bnr/fnr. 40/13/83. Det planlegges ikke tiltak på eiendommene 
39/10, 40/2, 40/256 og 40/13/83. Utvidelsen av planområdet berører også eksisterende veiareal på 
eiendommene gnr/bnr 40/103 og 40/256. 

 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Hvaler kommune, fremhevet med rød sirkel 
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Figur 2: Plangrensen, fremhevet med sort skravur. Det totale planområdet utgjør cirka 53,8 daa.  

Gnr/bnr/fnr Eier  Kommentar  
40/57 Hvaler kommune Adkomstveien er kommunal.  
40/1 Thor Erik Fredriksen Eier av eiendommen som skal utvikles. Tilsluttet 

planarbeidet. 
40/2 Adrian Øhrn Johansen Det aktuelle arealet er regulert til næring og veiformål. 

Veiformålet er ikke aktuelt å realisere. Næringsformål 
på den aktuelle eiendommen har bakgrunn i 
unøyaktighet i eiendomskart som lå til grunn for 
utarbeidelse av gjeldende plankart. Arealet foreslås 
endret til friluftsformål i tråd med tilgrensende arealer. 

39/10 Reidar Jul Reinertsen Det aktuelle arealet er regulert til veiformål for 
opprinnelig planlagt forbindelse mot Kirkøy. Dette er 
ikke aktuelt å realisere og forslås endret til friluftsformål 
i tråd med tilgrensende arealer.  

40/13/83 Hvaler kommune  Skolens arealer 
40/1/82 Hvaler kommune Skolens arealer 
40/140 Kjell Roger Jensen Eiendommen festes av Hvaler kommune 
40/158 Thor Erik Fredriksen Eiendommen festes av Hvaler kommune 
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1.4 Utbyggingsavtaler 
Det må inngås en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Hvaler kommune for å sikre ansvars- og 
kostnadsfordeling for opparbeidelse av renovasjonsanlegg, VA-anlegg og veiarealer. Dersom 
renovasjonsanlegget skal forbli privat eiet, skal Hvaler kommune gis evigvarende rettighet som sikrer 
tilgang til arealet. Formålet BRE kan fradeles og gis eget gårds- og bruksnummer dersom dette er 
hensiktsmessig.  

1.5 Krav om konsekvensutredning?  
Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagte tiltak utløser krav om 
konsekvensutredning (KU), iht Forskrift om konsekvensutredninger (2017-07-01). Det legges til grunn 
at planlagte tiltak ikke utløser krav om KU. Dette er vurdert i et eget notat som ligger vedlagt 
reguleringsplanen.  
 

2 Planprosessen 
Oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt den 23.08.2021. Varsel om planoppstart av 
planarbeid ble kunngjort i Fredrikstad blad den 02.11.2021. Annonsen vises i illustrasjon under. 
Høringsinstanser og naboer ble varslet med den 27.10.2021. Frist for å komme med merknader ble 
satt til 01.12.2021. Ved merknadsfristen var det mottatt totalt 10 merknader, disse er referert og 
kommentert i kap. 7. 

 
Figur 3: Annonse fra Fredrikstad blad.  
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Etter oppfordring fra Hvaler kommune er det 29.07.22 varslet utvidelse av planområdet mot nord for 
å utrede alternativ adkomst til planområdet fra nord. Ved merknadsfristen var det mottatt totalt 9 
merknader, disse er referert og kommentert i vedlagt notat. 

3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer – regionale og kommunale  
Kommuneplanens arealdel 
Arealet innenfor planområdet er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg og nåværende 
idrettsanlegg. Planlagt bebyggelse vil i hovedsak etableres innenfor formålet nåværende bebyggelse 
og anlegg. Kommuneplanen har også supplerende bestemmelser om uteoppholdsareal, lekeplasser, 
parkering, estetikk med mer. Reguleringsplanen følger opp disse føringene.  
 

 
Figur 4: Utdrag av kommuneplanens arealdel. Plangrensen vist med sort stiplet linje og grå skravur.  

Kommuneplanens samfunnsdel (2021-2032)  
I kommuneplanens samfunnsdel er det definert en felles visjon som et overordnet mål for hvordan 
kommunen ønskes utviklet:  
«Samfunnsplanen peker på at det er alles ansvar å bidra til å oppnå målet om en bærekraftig 
øykommune. Dette skal vi oppnå gjennom å:  
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• Forbedre miljøet og minske klimaavtrykket. Dette bidrar til at Hvaler kommune blir et 
attraktivt bo- og besøkssted der man tar vare på friluftslivet, grøntstruktur og 
naturmangfoldet.  

• Promotere at man kan leve hele livet på Hvaler, og leve det godt. Dette retter fokus på 
utvikling av et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn, uansett hvilken livsfase man er i. 

• Gjøre Hvaler til en attraktiv og fremtidsrettet kommune i en voksende region. Dette vil sikre 
trygghet, trivsel og balansert areal- og samfunnsutvikling.» 

Planlagte tiltak vurderes å bidra til å nå målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Reguleringsplan – del av Rødområdet (planID 135) 
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. 
Med hjemmel i gjeldende reguleringsbestemmelser kan området bebygges med bebyggelse og 
tilhørende anlegg for «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». Reguleringsplanen vil videreføre bestemmelsene for dette området, men det 
foreslås justeringer i formålsavgrensningene i ny reguleringsplan. Dette er nærmere beskrevet i 
kapittel 5.13. 

  
Figur 5: Plangrensen vist med sort stiplet linje sammen med gjeldende reguleringsplaner i området.   
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Fylkesplan for Østfold (2018) 
Rød Asmaløy er anvist som lokalsenter i gjeldende fylkesplan. Fylkesplanen peker på viktigheten av å 
utvikle gode kompakte byer og tettsteder og tilrettelegging for fossilfrie og mer energieffektive 
løsninger for boliger og transport m.m. Det skal planlegges for variasjon i boligtypene, gode 
uteområder og tilgang til rekreasjonsområder. Det skal særlig tas hensyn til barn og unge.   
Planarbeidet legger til rette for etablering av boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse og 
konsentrert småhusbebyggelse. Dette vil bidra til å skape en variasjon i boligsammensetningen på 
Rød. Reguleringsplanen sikrer tilgang til gode uteoppholdsarealer og friområder. Planområdet har en 
sentral plassering i Hvaler kommune med god tilgjengelighet til spesielt barne- og ungdomsskole, 
men også barnehage, nærbutikk, idrettsanlegg med mer. Dette vurderes som positivt da det gir 
kortere avstander til nødvendige funksjoner og et redusert persontransportbehov.   

Planlagte tiltak vurderes å være i tråd med målsettingene i fylkesplanen. 

 
Kommunedelplan for klima og energi (2016-2028) 
Hvaler kommune har som målsetting å være klimanøytralt i 2030. For å nå dette målet er det 
definert noen konkrete delmål:  

• Det skal ikke være klimagassutslipp fra stasjonær energibruk på Hvaler etter 2020.  
• De indirekte klimagassutslippene fra Hvalers innbyggere skal være så lave som mulig. 
• Fremtidig utbygging på Hvaler skal skje på en bærekraftig og klimavennlig måte.  
• Nye bygg og bygg som rehabiliteres skal legge stor vekt på energieffektivitet/enøk (lavenergi- 

og passivhus). 
• Hvaler skal øke andelen lokalt produsert fornybar energi til bruk i oppvarming samt andelen 

lokalt produsert fornybar elektrisk kraft. 

Vurdering:  
Planlagte tiltak legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse med sentral plassering i Hvaler 
kommune med nærhet til offentlig tjenestetilbud, servicefunksjoner og kollektivtransport. Ny 
bebyggelse vil oppføres i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift som stiller strenge krav til kvalitet 
og energi i ny bebyggelse.  
 
Kommunedelplan for folkehelse (2014-2017) 
Utdrag: Veksten i boligmassen de senere tiårene har vært dominert av boliger i kategorien 
«eneboliger». Dette har ført til at det i dag er «underskudd» på boliger i «lavere prisklasser». Over tid 
kan dette være et forhold som kan bidra til å forsterke sosiale forskjeller, en utvikling på tvers av 
målsettingen for arbeidet med folkehelse.  
 
Vurdering: 
Det planlegges etablert tradisjonell boligbebyggelse i form av flermannsboliger/eneboliger innenfor 
planområdet. De nye boligene vil være fullverdige familieboliger. Prosjektets karakter og plassering 
tilsier at de nye boligene vil kunne tilbys på et lavt- til middels høyt prisnivå.  
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Kommunedelplan for kulturminner (2018-2030) 
Utdrag fra kommunedelplanen: Hvaler er et samfunn som har gjennomgått store endringer, der 
bevissthet om kulturarv, respekt for miljø og viktigheten av identitetsskapende arbeid har vært 
gjennomgangstonen. I en plansammenheng som dette er det nødvendig å kjenne de trekkene som til 
sammen utgjør Hvalers identitet og egen- art, og deretter hvilke muligheter og egenskaper Hvaler 
skal videreutvikle i en lokal og regional sammenheng. 
 
Vurdering; 
Planområdet ligger i et område med bebyggelse fra ulike epoker. Det er overvekt av bebyggelse som 
ble etablert på andre halvdel av 1900-tallet med enkelte eldre innslag. Planlagte tiltak vurderes å 
tilpasse seg og videreføre det etablerte bygningsmiljøet i området på en god måte. 
 

3.2 Overordnede planer – statlige  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Formålet med planretningslinjen er å: 

• Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- 
og bygningsloven. 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når 
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller 
interesser. 
      

Vurdering: 
Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet ligger gunstig til med 
tanke på kollektiv transport og sentralt i forhold til offentlige servicetilbud som skole og barnehage. 
Ny bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggetekniske standarder som minimumskrav.   

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 
 
Vurdering: 
Kommunens barnetalsperson har blitt orientert om prosjektet tidlig i planprosessen og hadde på 
daværende tidspunkt ingen innspill. Barnetalspersonen vil også få planen tilsendt ved utlegging på 
offentlig ettersyn og sikres i tråd med kommunens interne rutiner for medvirkning. Det foreslåtte 
boligområdet er regulert til industri/lager i gjeldende reguleringsplan. Vår vurdering er at en utvikling 
av dette området til boligbebyggelse med tilhørende anlegg for lek og uteopphold utgjør en vesentlig 
forbedring for barn og unges interesser sammenliknet med gjeldende reguleringsplan. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem 
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.   

 

Vurdering: 
Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet ligger sentralt i 
forhold til mange servicefunksjoner i lokalsenteret Rød og kollektiv transport. 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Foreslått planområde er i all hovedsak skog med enkelte gjennomgående stier og tråkk. Området har 
en variasjon av fjell i dagen, grunnlendt furumark og noe fuktigere mark i nord. Arealet er regulert til 
industriformål gjennom «Del av Rødområdet» og anvist som område for bebyggelse og anlegg i 
gjeldende kommuneplan. Planområdet er forholdsvis flatt med en intern høydeforskjell på cirka 6 
meter med fallende terreng fra sydvest til nordøst. Planområdet omfatter også deler av kjøreveien 
Rød og dagens snuplass for buss samt en del av regulert idrettsformål i nord for adkomst fra veien 
Tømmerholtet. 

 
Figur 6: Skråfoto som viser areal for planlagt boligområde sett fra syd.    
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Figur 7: Planområdet består i all hovedsak av grunnlendt furuskog med lite variasjon i undervegetasjon.    
 

 
Figur 8: En del av dagens adkomstvei til skolen som er delvis opparbeidet. Bildet er tatt mot nordvest.     
 

4.2 Stedets karakter og landskap  
Lokalsenteret Rød ligger nord på Asmaløy og avgrenses av Løperen i øst og Asmalsundet i vest.  Rød 
har variert arealbruk med konsentrerte boligområder, skole, barnehage, idrettsanlegg, Hvalerhallen, 
Listranda camping, dagligvarebutikk, småbåthavner og fritidsbebyggelse. Utenfor det definerte 
lokalsenteret utgjøres bebyggelsesstrukturen hovedsakelig av spredt bolig- og fritidsbebyggelse. I 
områdene sør og øst for planområdet er et større sammenhengende skogareal med 
barblandingsskog og skrinn furuskog/bart fjell 
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Figur 9: Flyfoto som viser arealbruken i nærområdet. Planområdet er fremhevet med gul stiplet linje.  
 
Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av boligbebyggelse bygd på sent 80- og 2000-tallet. 
Boligene har romslige hager med buskvegetasjon/hekker og innslag av trær.  

 
Figur 10: Bildet er tatt fra boligområdet Tømmerholtet, beliggende øst for planområdet. (Google streetview) 
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Planområdet er forholdsvis flatt, med en maksimal høydeforskjell innenfor utbyggingsområdet på 
cirka 6 meter. Det høyeste punktet innenfor planområdet er i sørøst på kote +22 og det laveste i 
nordøst på kote +16. Terrenget stiger fra nord mot syd.  

Det overordnede landskapet er preget av punktvise koller og lavere fjellformasjoner omgitt av flatere 
partier. Syd for planområdet stiger terrenget til en markert kolle på kote +36. Innenfor planområdet 
og i de sammenhengende skogområdene umiddelbart utenfor plangrensen består vegetasjonen 
hovedsakelig av bartrær. Som følge av et skrint jordsmonn og delvis værutsatt (vind) beliggenhet er 
vegetasjonshøyden begrenset, men gir god skjerming for innsyn. Planområdet vurderes ikke å være 
eksponert mot noen retning og ny bebyggelse vil innordne seg i landskapet og eksisterende 
bygningsmiljø på en god måte.  

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner med noe form for vern innenfor planområdet. Planområdet inngår 
heller ikke i områder med kartlagte viktige kulturmiljø jf. Hvaler kommunes kartdatabase. 
Fylkeskonservator vurderer i sin uttalelse etter varsel om oppstart at planarbeidet ikke utløser behov 
for arkeologisk registrering.  

4.4 Naturverdier  
Det er foretatt søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. 
Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller 
trekkveier i planområdet.  

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter innenfor planområdet. Lengst 
nordøst i planområdet er et mindre myrområde som delvis berøres av regulert næringsområde. 
Innenfor regulert idrettsformål nord for myra er området preget av skog med stående død ved i en 
myr – og sumpskogsmark. Død ved i ulike nedbrytningsstadier har også en stor verdi for mange 
vedboende arter. Ved utforming av planforslaget er det aktuelle arealet og myra hensyntatt..  

Biotop er engasjert for gjennomføring av en naturtypekartlegging og verdivurdering av det biologiske 
mangfoldet i planområdet. Det er gjennomført registreringer i planområdet gjennom vekstsesongen. 
Feltarbeidet ble foretatt 15.08.2021, 17.10.2021, 11.04.2022 og 01.08.2022.  Vurdering bygger på 
disse registreringene samt tilgjengelig digital informasjon. Fullstendig rapport fra feltkartlegginger 
følger reguleringsplanen som vedlegg.  

Det er ikke registrert naturverdier av spesiell verdi i felt. Det er ikke registrert forekomster av 
rødlistede arter eller naturtyper. Kartlegging av naturtypene samsvarer med NiN-kartlegging som er 
utført av Biofokus på oppdrag fra Miljødirektoratet 26.august 2016.   

Det er identifisert 5 Naturtyper kartlagt etter NiN med hovedtyper og grunntyper og som samsvarer 
med registreringer i felt: 

- Åpen jordvannsmyr. Svært og temmelig kalkfattig myrkant (V1-C5) 
- Åpen jordvannsmyr. Svært og temmelig kalkfattig myrflate (V1-C1) 
- Myr- og sumpskogsmark. Kalkfattig og svakt intermediær myr- og sumpskogsmark (V2-C1) 
- Skogsmark. Lyngskog (T4-C9) 
- Skogsmark. Bærlyngskog (T4-C5) 
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Ingen av naturtypene innenfor planområdet er rødlistede, utvalgte eller inngår i miljødirektoratets 
kartleggingsinstruks.  

Myr som økosystem har en verdi som karbonbinder. I det forestående arbeidet vil spesielt arealet 
med svært og temmelig kalkfattig myrflate vurderes nærmere. I rapporten vil også §8-12 i 
Naturmangfoldloven svares ut.  

  
Figur 11: Myrområdet nordøst i planområdet. Feltkartlegging av Biotop. 

 

4.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet utgjør en del av et lokalt skogsområde. Det er stier og tråkk gjennom planområdet som 
forbinder boligområdet Tømmerholtet med skolen og idrettsanlegget.  

Med bakgrunn i sin beliggenhet inntil skole og boligområder er det naturlig at deler av planområdet 
benyttes til lek og rekreasjon. Nordre del av planområdet er gjengrodd eller fuktig myr og har 
begrenset fremkommelighet.  
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Figur 12: Eksisterende stier vist med sort stiplet linje. Foreslått internvei vist med grå farge og grønne formål 
viste med mørk grønn farge. 

Eksisterende stier er i planforslaget sikret videreført som forbindelseslinjer via regulerte turveier og 
det interne veisystemet. Eksisterende stier vil i noen grad kunne ivaretas i sin opprinnelige trasse, 
men i hovedsak forslås nye grønne tverrforbindelser som kobler seg til turstier rundt planområdet. 

Planområdet berører en del av et kartlagt friluftsområde etter miljødirektoratets metodikk. 
Kartleggingsmetodikken er en grovkartlegging hvor arealer med verdi for friluftsliv kategoriseres 
innenfor 11 områdetyper. Skoleeiendommen med tilliggende areal er kategorisert som områdetype 
«leke og rekreasjonsområde» slik dette fremgår av figur 12 under.  Som et kriterium for 
kategorisering av utviklingseiendommen som deler av «leke og rekreasjonsområde» sier veilederen 
at områdene skal være offentlig tilgjengelig. Kartleggingen tar ikke inn over seg at arealet er regulert 
til industri/lager og med hjemmel i planen stenges for offentlig tilgjengelighet. I forbindelse med 
kartleggingen sier MDs veileder at arbeidet skal hente informasjon fra gjeldende reguleringsplaner og 
at avgrensing av friluftsområder skal baseres på disse. En kartlegging i tråd med MDs veileder vil i så 
tilfelle avgrense friluftsområdet mot formålsgrense for industriformålet.  



 
 

17 
 

Det er store sammenhengende friluftsområder umiddelbart utenfor planområdet som ikke inngår i 
kartleggingen. Innenfor planområde vil det legges til rette for rekreasjon og lek innenfor regulerte 
lekeplasser. Det legges særlig vekt på grønne tverrforbindelser gjennom området som forbinder 
boligområdene med skole og idrettsanlegg.   

 

 
Figur 13: Kartlagt friluftsområde er fremhevet med grønn farge.  
 

4.6 Landbruk 
Det planlagte tiltaket berører ikke dyrka mark. Planområdet utgjør en del av et større 
sammenhengende skogområde. Vegetasjonen innenfor planområdet er for det meste lav furuskog 
med innslag av lauvtrær i det fuktige draget i nord. Skogen har lavt stående volum og virket vurderes 
som lite egnet til tømmer/bygningsmateriale. Planområdet vurderes å ha begrenset verdi som 
skogbruksareal.  
 

4.7 Trafikkforhold 
Veisystemer  
Rambøll har i forbindelse med planarbeidet utført en trafikkfaglig analyse som følger planen som 
vedlegg. 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 registrert ÅDT for strekningen fra 
avkjøringen fra Asmaløyveien til krysset ved veien Rød. Ifølge nasjonal vegdatabank er det registrert 
750 ÅDT langs denne strekningen. Dette gir en indikasjon på hvor mange biler som kjører langs 
Rødveien frem til skolen. Tatt i betraktning at registrert ÅDT på 750 fordeles på boligområdene, 
Listranda camping og Bunnpris-området, forventes trafikken langs den aktuelle strekningen frem til 
planområdet å være lav. I forbindelse med utredning av adkomstalternativ fra nord er det utført 
trafikkanalyse for veien Bernhardmyra og foreslått tilkobling i veien Tømmerholtet. Trafikkanalysen 
konkluderer med at trafikksikkerheten er tilstrekkelig hensyntatt med begge adkomstalternativer. 
Foreslåtte hovedadkomst frem til planområdet via Bernhardmyra og Tømmerholtet vurderes med 
bakgrunn i dette som trafikksikker. Eksisterende veisystem er vurdert til å ha god fremkommelighet 
også etter tiltakets beregnede trafikkøkning. 
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Kollektivtransport  
Området er betjent av kollektivholdeplasser ved Rød-krysset langs Asmaløy-veien og gangavstanden 
er cirka 800 meter fra byggeområdet. Holdeplassene har regelmessig bussavganger mot Skjærhalden, 
Fredrikstad og Oslo. Skolebuss har egen snuplass ved skolen på Rød.  

4.8 Barns interesser 
Det er umiddelbar nærhet til barne- og ungdomsskole der det finnes aktivitetstilbud for barn og 
unge. Cirka 200 meter nordøst for planområdet finnes fotballbane, Hvalerhallen og idrettsanlegg. I 
tillegg er det store regulerte friområder i umiddelbar nærhet til planområdet. I nærområdet finnes 
også uregulerte friområder for variert lek - herunder Listranda, skogsområder og badeplasser ved 
sjøen.  

4.9 Sosial infrastruktur 
Planområdet har sentral beliggenhet med tanke på nødvendige servicefunksjoner for alle 
aldersgrupper og spesielt barnefamilier: 

Funksjon  Avstand fra planområdet, km  
Barne- og ungdomsskole   0,1 km 
Barnehage 0,1 km 
Rådhus  10,0 km 
Lege / Dypedalsåsen  3,5 km 
Dagligvareforretning, post 1,0 km 
Idrettsanlegg 0,2 km 

 

4.10 Grunnforhold 
Områdestabilitet  
Ifølge løsmassekartet fra NGU består løsmassene i planområdet av tynn humus/torvdekke og 
torv/myr. Innenfor planområdet og tilstøtende arealer er det påvist store deler bart fjell med stedvis 
tynt dekke. Planområdet vurderes ikke å være utsatt for skred. Grunnforholdene vurderes å være 
gode og områdestabilitet vurderes ivaretatt. Grunnforholdene er gunstige for fremtidig 
prosjektering/fundamentering av bebyggelse og tekniske anlegg.  
 
Forurenset grunn  
Det er ikke kjent at det har vært annen aktivitet/arealbruk enn tradisjonell skogsdrift innenfor 
planområdet. Med bakgrunn i dette er det ingen mistanke om forurenset grunn.  
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Radon 
Planområdet er anvist med høy aktsomhetsgrad av radon. Myrområdet i nordøst er vist med 
aktsomhetsgraden «usikker». Byggteknisk forskrift TEK17 stiller uansett krav om at radonsperre skal 
etableres i alle nye boliger.  
 

 
Figur 14: Radonkart for det aktuelle området. Rosa farge viser høy aktsomhet for radon.  
 

4.11 Luftforurensing  
Biltrafikk er en vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de 
viktigste luftforurensningskomponentene med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter. 
Nærmeste kilde som representerer en viss grad av forurensning er FV108 cirka 500 meter fra 
plangrensen. Det er ingen andre åpenbare forurensningskilder i nærområdet. Planområdet ligger i et 
åpent landskap med god luftsirkulasjon og uten opphopning av forurenset luft. 

4.12 Støyforhold 
Den nærmeste støykilden er fylkesvei 108 beliggende cirka 500 meter sørvest for planområdet. Av 
støykartet i Hvaler kommunes kartportal fremkommer det at planområdet verken berøres av gul eller 
rød støysone fra veitrafikkstøy. Det må imidlertid påregnes aktivitet fra (skolebarn) i skolens 
åpningstid for de nærmeste boligene uten at dette betegnes som støyforurensing. Støyforholdene er 
med bakgrunn i dette ikke utredet ytterligere.  
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Figur 15: Støysonekart som illustrerer veirafikkstøy fra FV108.   

5 Beskrivelse av reguleringsplanen 

5.1 Planlagt arealbruk 
Det planlegges et boligområde med variasjon i boligstørrelse og boligtype. Gjennom planarbeidet 
legges det til rette for utvikling av konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse 
på en del av eiendommen gnr/bnr 40/1. Det legges til rette for ny bebyggelse i form av eneboliger, 
flermannsboliger, rekkehus, tomannsboliger eller lignende konsentrerte boformer.  

I forbindelse med det innledende planarbeidet er det utarbeidet et grovt skisseforslag som viser 12 
boliger i kjede/rekkehus og 19 eneboliger. Alle boligene er planlagt med byggehøyde inntil to etasjer. 
Reguleringsplanen foreslår en øvre grense på totalt 43 boenheter innenfor planområdet.  

Kommuneplanen angir en retningsgivende tetthet på 1,5 – 3 boenheter per daa for området. Med 
utgangspunkt i området avsatt til bebyggelse og anlegg som utgjør cirka 25 daa, gir dette 1,72 
boenheter per daa ved etablering av planens maksimale utnyttelse på 43 boenheter. Endelig valg av 
boligtyper og sammensetning av disse vil være avgjørende for det endelige antall boliger. 

Det er videre foreslått areal til lekeplasser hvorav en av disse vil dekke behovet for grendelekeplass 
og nærlekeplass. Det vil sikres grønne tverrforbindelser gjennom planområdet til omkringliggende 
skogsområder, boligområder og skole.  

Parkeringsplasser og uteoppholdsareal vil bli sikret i tråd med kommuneplanens bestemmelser.  
Adkomst til området planlegges via regulert kommunal vei fra nordvest. 

Løsningsforslaget for utnyttelsen av området fremkommer av figur 16 under.  
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Figur 16: Illustrasjonsplan som viser hvordan området kan utvikles. Illustrasjonsplanen ligger vedlagt 
reguleringsplanen i mer hensiktsmessig målestokk. 
 

5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-5 
Planområdet omfatter til sammen 19 nye tomter for frittliggende eneboliger. Eneboligene vil kunne 
bygges på separate og private tomter. Den nye bebyggelsen bør i best mulig grad harmonere med 
bebyggelsesstrukturen i området for øvrig. Det er derfor foreslått å legge til rette for bygging av 
eneboliger innenfor en del av planområdet. Majoriteten av tomtene har størrelse på 600-700 m2. 
Tomtestørrelsen er tilstrekkelig store til etablering av fullverdig familiebolig med enten frittstående 
eller integrert garasje/carport og samtidig at tomten har et tilfredsstillende uteoppholdsareal og 
gode solforhold. Alle eneboligtomtene foreslås med parkering på egen grunn og mulighet for 
carport/garasje eller parkering på terreng.  
Reguleringsplanen åpner for en utnyttelsesgrad på inntil 30% BYA. Dette er noe lavere enn 
utnyttelsesgraden for boligene i gjeldende reguleringsplan for Del av Rødområdet. Tømmerholtet i 
øst har til sammenlikning en utnyttelsesgrad på 40%. Takform foreslås ikke bundet opp i planens 
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bestemmelser. Kommunen vil i hver enkelt byggesak kunne avgjøre om den foreslåtte takform kan 
aksepteres ut fra tomtens beliggenhet og forholdet til omgivelsene.  
 
Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 
Reguleringsplanen åpner for etablering av konsentrerte boligtyper med hovedvekt på familieboliger i 
form av flermannsboliger, kjedehus og rekkehus i inntil 2 etasjer. Det tillates også etablering av 
mindre frittliggende eneboliger innenfor BKS1-2, men med et tilhørende krav om tetthet og høy 
arealutnyttelse. En forutsetning for dette er at hver boenhet skal ha maksimalt 80 m2 BYA (ikke 
medregnet parkering og carport) og at det etableres minst 0,4 boenheter per dekar ved bruk av 
denne boligtypen. Boligtypen vurderes å falle innenfor definisjonen av konsentrert 
småhusbebyggelse og presiseres i planen for å unngå tolkningstvil. Konsentrert småhusbebyggelse er 
tradisjonelt beskrevet som sammenhengende småhusbebyggelse til tross for at byggteknisk forskrift 
ikke har noen definisjoner av boligtyper. Definisjoner styres gjennom bestemmelser til 
reguleringsplan. Den foreslåtte boligtypen fremstår som et frittliggende bygg med parkering på egen 
grunn og privat hage/uteoppholdsareal men representerer en arealutnyttelse tilsvarende som 
kjedehus/rekkehusbebyggelse.  
 
Planens bestemmelser angir ikke et maks antall boenheter innenfor hvert enkelt delfelt, men 
maksantall for hele planområdet samlet. Endelig valg av boligtyper og sammensetning av disse vil 
være avgjørende for et endelig antall boliger. 

Supplerende bestemmelser sikrer at kommunen skal påse at prosjektet får en god arkitektonisk 
utforming med hensiktsmessige kombinasjoner.  

Innenfor områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse foreslås en utnyttelsesgrad inntil 40 % 
BYA. Reguleringsplanen gir føringer for hvor mange boenheter som tillates innenfor for hvert delfelt 
for konsentrert småhusbebyggelse. Se egen tabell i bestemmelsene.  

 
Offentlig og privat tjenesteyting BOP 
Reguleringsplanen legger opp til en videreføring av dagens bruk av BOP. Dette omfatter i hovedsak 
arealbruk tilknyttet skolen, barnehage og idrettsanlegg. Føringene fra gjeldende reguleringsplan 
videreføres i reguleringsbestemmelsene. Området BOP utgjør et areal som i gjeldende 
reguleringsplan er avsatt til snuplass for buss. Snuplassen er imidlertid bygget lengre syd enn hva 
planen angir. For å harmonere reguleringsplanen med gjeldende situasjon er det i samråd med 
Hvaler kommune valgt å regulere snuplass for buss med tilhørende funksjoner der hvor den er 
etablert. Tidligere regulert snuplass reguleres til offentlig tjenesteyting (skoletomt) tilsvarende 
skolens arealer for øvrig.  
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Idrettsanlegg BIA 
BIA er en videreføring av det regulerte arealet friområde/idrett i gjeldende reguleringsplan «Del av 
Rødområdet» (østre del). Aktuelle og gjeldende føringer videreføres i denne reguleringsplanen.  
I BIA tillates etablert idrettsbaner med tilhørende anlegg, parkeringsplasser og andre nødvendige 
anlegg etter godkjenning av kommunen. Idrettsformålet er utvidet langs planområdets vestside og 
skaper sammen med regulert lekeplass et sammenhengende område for lek og aktivitet mot 
skolegården. Området BIA er vest for planlagt adkomstvei 8374 kvm. Illustrasjon 16 viser et eksempel 
på plassering av et bygg på 2000 kvm (håndballbane) og en volleyballbane på 9 x 18 meter som 
eksempel.  

 
Figur 17: Eksempel på plassering av bebyggelse og idrettsbaner innenfor idrettsformålet 

Renovasjonsanlegg BRE 
BRE skal fungere som et felles renovasjonsanlegg for alle beboere innenfor planområde. Nærmere 
løsninger for dette anlegget er beskrevet i egen renovasjonsteknisk plan i kapittel 5.9.  
Det tillates også etablert energianlegg/trafostasjon innenfor BRE. Endelig utforming og plassering av 
dette skal godkjennes av Hvaler kommune og netteier.  
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Figur 18: Bildet viser eksisterende renovasjonscontainer i Tømmerholtet. Foreslått tilknyttingspunkt for 
adkomstvei til venstre. 

Lekeplass BLK1-2 
BLK1 skal være nærlekeplass beregnet for barn 0-12 år. BLK1 er 329 m2 stor og har en sentral 
plassering innenfor planområdet med gangadkomst via turveiene GT1-2. Reguleringsplanens krav til 
opparbeidelse av lekearealer samtidig med at ny bebyggelsen ferdigstilles vil sikre barn og unge 
innenfor planområdet gode lekeområder.  
Kommuneplanen stiller følgende krav til innhold i nærlekeplasser: sandkasse, benk, klatreredskap, 
huske og ytterligere ett lekeapparat, samt fast dekke flatt nok til trehjulsykling, manøvrering av 
rullestol og frasetting av barnevogn. I tillegg krever kommuneplanen at størrelsen til nærlekeplassen 
skal være minst 5 m2/per boenhet. BLK1 er 329 m2, slik at kommuneplanens krav vurderes å være 
oppfylt for det totale antallet boenheter reguleringsplanen åpner for (329 m2 / 43 boenheter = 7,65 
m2 /boenhet).  

Planen legger videre opp til at det skal opparbeides en grendelekeplass - BLK2. For grendelekeplass 
skal det legges til rette for mer plasskrevende lek som ballspill, skøyter, byggelek og lignende. 
Kommuneplanen stiller krav om at minst 50 % av arealet skal være jevn flate egnet for ballspill. 
Plassen skal også ha park- eller naturareal med slitesterk trevegetasjon der bygging av lekehytter etc. 
er tillatt. Grendelekeplassen må være minst 1,5 daa., iht kommuneplanens bestemmelser. BLK2 er 
foreslått med en størrelse på 1516 kvm.  

Kommuneplanen stiller krav om at hver husstand skal ha en maksavstand på 150 meter fra nærmeste 
nærlekeplass. Grendelekeplass er beregnet for barn med en litt større bevegelsesradius, og 
avstandskravet her er maks 350 meter. Dette er illustrert i figur 19.  
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Figur 19: Illustrasjon som viser avstanden fra BLK1-2 til de enkelte boligene. Sirkelen med blå farge har radius 
150 meter og sirkelen med rød farge har 350 meter.  
 
Sirklenes senter er plassert sentralt i hhv. BLK1 og BLK2. Som det fremgår av figur 18 vil alle boligene 
være innenfor avstandskravet i kommuneplanen. Lekeplasser for småbarn BLK1 og grendelekeplass 
BLK2 er strategisk plassert innenfor planområdet slik at fremtidige brukere gis kort gangavstand. I 
tillegg er plasseringen av nærlekeplass BLK2 vurdert til å kunne ha samspillseffekter med skolens 
brukere ved at skolebarn også kan benytte denne i skolens åpningstid. BLK2 er plassert mot felles 
eiendomsgrense for å skape en grønn buffer mellom skolegården og planlagt boligbebyggelse. BLK2 
er foreslått som en forlengelse av idrettsanlegg BIA og regulerte friområder videre mot nord. Det er 
planleggers vurdering at de sammenhengende grønne formålene gir en god helhetlig løsning og 
samtidig en god tilpassing til skolens uteområder. 

Annen veggrunn grøntareal SVG1-5 
SVG1-4 utgjør grøftesoner og sideareal langs adkomstvei vest for skolen (SKV1). SVG1-4 tillates 
benyttet til grøft, skjæring, nødvendig fundament og opparbeidelse av tilstøtende veier/traséer.  
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SF 
Fortau SF skal forbinde etablert gang- og sykkelvei langs veien Bernhardmyra med foreslått 
adkomstvei SKV2. Etablering av SF vil gi en sammenhengende gangforbindelse mellom 
tilknytningspunkt for ny adkomstvei og Rød-krysset.  
 
SGS1-2 
SGS1-2 er en videreføring av dagens etablerte gang- og sykkelveier. Reguleringsplanen legger ikke 
opp til endringer av dette.  
 
Annen veigrunn tekniske anlegg SVT1-2 
SVT1 skal fungere som et sideareal langs hovedadkomst for renovasjonsbil ifm. tømming av avfall.  
SVT2 er en videreføring av eksisterende snuplass og oppstillingsplass for busser. Innenfor SVT2 er det 
også oppstillingsplass for avfallskontainere som forutsettes videreført.  
 
Kjørevei SKV1-6 
SKV1 er planlagt som offentlig vei med felles bruk for barnehage og som adkomst til skolens 
varelevering i syd.  
Det er vurdert 3 ulike alternativer for adkomst til området. Alle utredningsalternativene tar 
utgangspunkt i eksisterende kryss mot fv108.  

  
Figur 20: Illustrasjonen viser 3 alternativer for adkomst til området. 
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Alternativ 1: Alternativ 1 vurderes å være det alternativet som gir best trafikksikkerhet og utløser 
færrest negative konsekvenser for eksisterende boligbebyggelse. Veien passerer skole og barnehages 
vestgrense. Nyskapt trafikk vil kunne kreve avbøtende tiltak for støy- og støvkonsekvenser i 
skolegård. Avbøtende tiltak vil ha positiv virkning på innsyn fra veg mot skole og barnehagers 
uteområder. 
Adkomst via Rødveien gir god linjeføring for veistrekningen og berører få eksterne eiendommer. 
Alternativet er i gjeldende reguleringsplan regulert som adkomst til området og har tilstrekkelig 
sideareal på kommunal veieiendom for etablering av fortausløsning. Alternativet er i eksisterende 
situasjon opparbeidet som vei med gruset dekke og berører ikke viktige naturtyper, friluftsinteresser 
eller funksjoner i lokalsenteret Rød. Blant utredningsalternativene er alternativ 1 beliggende 
nærmest skole og barnehage. Veialternativet kan med fordel være fysisk adskilt fra skolegård og 
barnehagens uteområder med gjerde, voll eller en kombinasjon av dette for å bedre trafikksikkerhet 
og hindre innsyn til uteområdene.  

Alternativ 2 har god trafikksikkerhet med etablert gang-/sykkelvei til krysset 
Bernhardmyra/Tømmerholtet. Adkomstvei gjennom idrettsanlegget vurderes å representere en 
trafikksikkerhetsrisiko med høyt aktivitetsnivå i tidsrommet 16.00-19.00 som er sammenfallende 
med makstimeandel ettermiddag jmf trafikkanalysen. Løsning for gående og syklende i krysset 
Tømmerholtet/alternativ 2 må tilrettelegges for myke trafikanter. Alternativet krysser gang-
/sykkelvei langs Rødveien i Krysset Rødveien/Bernhardmyra, men er i trafikkanalysen vurdert med 
tilfredsstillende trafikksikkerhet. Alternativet beslaglegger avsatt areal til idrettsformål. Alternativet 
plasseres vest for uteoppholdssone for etablert boligbebyggelse i Tømmerholtet og bryter opp 
sammenhengende grønnstruktur. Alternativet legger opp til felles renovasjonsløsning med 
Tømmerholtet i tilknytningspunktet. En fremtidig utvidelse av idrettsanlegget innenfor BIA gis med 
alternativ 2 mulighet for å spre trafikken forbundet med idrettsaktiviteter og mulighet for adkomst 
fra øst. Alternativ 2 påvirker boligeiendommer langs Bernhardmyra og vestre del av Tømmerholtet 
med en økning i trafikk.   

Alternativ 3 er alternativet med lengst trasse og berører flere etablerte og bebygde boligeiendommer 
i veien Tømmerholtet. Adkomstalternativet er ikke gjennomførbart uten erverv av tilleggsareal fra 
eiendommene Tømmerholtet 3, 9, 11 og 15 for fremføring av fortau. Alternativ 3 har 
sammenfallende konsekvenser som alternativ 2. Alternativ 3 vurderes imidlertid ikke realiserbart og 
er derav ikke videre utredet.  

Interne boliggater SKV2-6 skal opparbeides i takt med boligene på de tilgrensende tomtene. SKV2 er 
regulert med 4 meters kjørebanebredde og 1 meter skulder/grøft på begge sider. Se prinsippsnitt i 
neste figur (hentet fra Fredrikstad kommunes veinorm). Grøftearealet skal også benyttes for 
håndtering av overflatevann. Det er lagt opp til en møteplass langs veiens østside mellom veien 
Tømmerholtet og boligområdet. 
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For nærmere beskrivelse av de trafikale løsningene henvises det til vedlagt trafikkanalyse.   

Innenfor SKV2 skal det etableres fartsdempere i tråd med trafikkanalysen. Dette skal sikres i 
overgangen mellom GT2 og GT3. Dette vil bidra til å begrense trafikkhastigheten, og vil opparbeides 
ved turvei/knutepunkt der et høyere antall myke trafikanter ferdes. Dette er i tråd med anbefalinger 
fra trafikkanalysen.  

SKV3 og SKV5-6 er foreslått som felles stikkveier til planlagte boliger.  

SKV4 er en videreføring av en eksisterende kjørevei. Reguleringsplanen legger ikke opp til noen 
endring av denne.  
 
Turveier GT1-5 
GT1-5 skal være stiforbindelser som vil fungere som grønne tverrforbindelser gjennom planområdet 
og sikrer tilgang til friområder mot øst. GT1-3 og BLK1-2 sikrer en trafikksikker grønn tverrforbindelse 
gjennom hele planområdet i øst-vestlig retning. GT4 og GT5 sikrer tilkobling til omkringliggende 
grøntområder.  
GT1-3 skal være skånsomt opparbeidet med inntil 1,5 meter gruset dekke. Bredden på de regulerte 
arealene er 4 meter og gir rom for mer fleksibel tilpasning og plassering av selve turveiene.  
 
Friluftsformål LF1-2 
LF1 er en videreføring av det regulerte arealet spesialområde/friluftsområde i gjeldende 
reguleringsplan for Del av Rødområde (østre del). Aktuelle føringer videreføres i denne 
reguleringsplanen. LF2 er foreslått for å tydeliggjøre stenging av adkomst til området fra SKV1.  
 
Sikringssone frisikt H140 
Innenfor H140 tillates ikke sikthinder høyere enn 0.5 meter over tilstøtende veiers planum. 
Enkeltstolper (< 15 cm diametere) eller trær med høy oppkvisting tillates.  
 
Hensynssone bevaring naturmiljø H560 
Innenfor arealet H560 er det i dag et myrområde. Myra er utviklet etter lang tids gjengroing av et 
tidligere tjern. Det er ikke påvist vesentlig naturverdier forbundet med myra. Reguleringsplanen 
legger ikke opp til inngrep i myrområdet. Myra vurderes å ha funksjon for fordrøying av overvann i 
området.  
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Arealtabell  
Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse daa. 
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    
Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 4,7 
Frittliggende småhusbebyggelse  BFS1-5 12,5 
Offentlig og privat tjenesteyting  BOP 0,3 
Lekeplass BLK1-2 1,8 
Renovasjonsanlegg BRE 0,2 
Idrettsanlegg BIA 19,9 
   
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    
Kjøreveg  SKV1-6 6,4 
Fortau  SF 0,1 
Gang- og sykkelvei  SGS1-2 0,3 
Annen veggrunn tekniske anlegg  SVT1-2 1,1 
Annen veggrunn grøntareal  SVG1-4 2,0 
   
Nr. 3 Grønnstruktur    
Turveg GT1-5 0,4 
   
Nr. 5 Landbruks-, natur og friluftslivsformål     
Friluftsformål  LF 2,6 
   
Sum  52,2 
   
Hensynssoner    
Sikringssone frisikt  H140 0,2 
Bevaring naturmangfold  H560 0,9 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse og arealeffektivitet og det er lagt opp til etablering av 
inntil 43 boenheter innenfor planområdet. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet 
illustrasjonsmateriell som viser hvordan ny bebyggelse kan organiseres. Ny bebyggelse planlegges 
etablert som en kombinasjons av eneboliger, flermannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.  

Det stilles ikke krav til takform for de ulike boligene. De fremtidige tomteeierne kan selv velge 
mellom pulttak, flatt tak, saltak eller valmet tak. Det er i reguleringsplanens bestemmelser sikret at 
ny bebyggelse får en god arkitektonisk utforming i tråd med bebyggelsens funksjon og områdets 
egenart.  

Illustrasjonsplanen er retningsgivende. Prosjektet skal utvikles i tråd med illustrasjonsplanens 
løsningsprinsipp for organisering av bebyggelsen, men det tillates avvik i plassering, størrelse og 
antall på bebyggelsen. Plankartet er juridisk bindende og styrer plassering og volum for ny 
bebyggelse.  
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5.4 Byggegrenser  
Ny bebyggelse tillates plassert innenfor viste byggegrenser i plankartet. Det er lagt inn byggegrense 
med avstand 2,0 meter fra regulert grøft. Dette gir gode forutsetninger for en effektiv utnyttelse av 
tomtene. SKV2 er en blindvei som forventes å gi lav trafikkhastighet og lite trafikk gjennom området. 
Byggegrensen vurderes å sikre en åpen og oversiktlig veikorridor uten trafikale utfordringer. Der det 
ikke er vist byggegrenser i plankartet, gjelder plan- og bygningslovens generelle avstandskrav, § 29-4.  

Et unntak fra byggegrensen er tillatelse til etablering av garasje/carport og boder inntil 1 meter fra 
eiendomsgrensen. For garasje/carport er det forutsatt at parkerte biler har samme lengderetning 
som tilstøtende vei, slik at innkjøring til garasje/carport ikke er vinkelrett på veien.  
 

5.5 Bebyggelsens høyde 
Reguleringsplanen angir ulike (maks)høyder basert på valg av takform:  

• Saltak: gesims 7 meter og møne 9 meter.  
• Flatt tak: gesims 7 meter  
• Pulttak: høyeste gesims 9 meter og laveste gesims 7 meter.   

Boder og carport/garasje tillates oppført med maksimalt 4,5 meter møne og 3 meter gesims ved 
saltak. For andre takformer tillates inntil 3,5 meter gesims. 
  

5.6 Grad av utnytting   
Reguleringsplanen åpner for maksimalt 30 % BYA i eneboligområder og 40 % BYA innenfor 
konsentrerte delfelt. Dette vil sikre muligheten for arealeffektive løsninger for de nye tomtene. 40 % 
er sammenfallende med utnyttelsesgrad for boligområdet Tømmerholtet, reguleringsplan for Del av 
Rødområdet, og vurderes å være en god tilpasning til eksisterende bebyggelse i nærområdet. For 
eneboligbebyggelsen er det valgt 30% BYA i kombinasjon med maks antall kvadratmeter ikke-
permeable flater.  

5.7 Parkering 
Det er i reguleringsbestemmelsene sikret opparbeidet parkeringsplasser i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser. Kommuneplanen stiller krav om 2 parkeringsplasser for boliger 
større enn 80 m2. For boliger mindre enn 80 m2 skal det etableres 1 parkeringsplass. 
Kommuneplanen åpner for at det i den enkelte byggesak kan tillates endret krav til parkering og at 
dette kan dokumenteres i den enkelte byggesak. Reguleringsbestemmelsene åpner for å tilpasse krav 
til parkering dersom det enkelte prosjekt kan dokumentere at parkering er tilfredsstillende løst og 
godt tilpasset planlagt boligbebyggelse. 

Parkering foreslås etablert enten som markparkering carport eller garasje. Endelige løsninger vil 
fremkomme av etterfølgende byggesak.  

Reguleringsplanen stiller også krav at minimum 5% (eller minimum 1) av parkeringsplassene skal 
være tilpasset for bevegelseshemmede. Kravet gjelder for de delene av områdene BKS1-2 hvor det 
legges til rette for parkering i fellesanlegg. For sykler stiller reguleringsplanen krav om minst 1 
sykkeloppstilling per boenhet under 80 kvm og 2 sykkelparkeringer per boenhet over 80 kvm. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
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Sykkelparkeringene skal ha låsemulighet og være overbygget. Garasjer, boder eller carporter kan 
dekke krav til overbygd og låsbar sykkeloppstilling.  

Reguleringsplanen stiller krav om at det skal legges til rette for senere etablering av ladestasjoner for 
boliger innenfor formål BKS1-2. Med dette menes at den enkelte parkeringsplass skal være 
tilrettelagt med trekkerør som muliggjør tilstrekkelig strømtilførsel. Dersom andre løsninger anses 
mer hensiktsmessig og ivaretar det samme hensynet (minimum), kan det ved dokumentasjon av 
dette godkjennes andre løsninger. 
 
5.8 Tilknytning til infrastruktur  
 
Vei 
Planlagte boliger vil ha direkte adkomst fra ny intern adkomstvei via Bernhardmyra og 
Tømmerholtet. Internvei i utbyggingsområde er foreslått med 4 meter kjørebane og 1 meter tosidig 
grøft/skulder. Se tverrsnitt i figur under kapittel 5.2. 
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en trafikkfaglig analyse med anbefalinger som danner 
grunnlag for reguleringsplanens foreslåtte dimensjonering og løsninger. Trafikkanalysen følger 
reguleringsplanen som vedlegg.  

Renovasjon  
Det legges opp til etablering av et nytt felles renovasjonspunkt innenfor planområdet. Se kap. 5.9 for 
renovasjonsteknisk plan.  
 
Vann- og avløp  
Planlagt bebyggelse planlegges tilkoblet eksisterende kommunalt VA-nett som etablert i 
hovedadkomstveien. Hvaler kommune har signalisert at anlegget har tilstrekkelig kapasitet og at det 
må trekkes ledninger frem til tilkoblingspunktet. Det er naturlig at nye ledninger legges i kjøreveien 
SKV2, men reguleringsplanen stiller ikke krav om dette.  
Det er også til vurdering om det skal etableres en ringledning for vann i planområdet og frem til 
Tømmerholtet for sammenkobling til det eksisterende anlegget der. Dette er imidlertid ikke endelig 
avklart og vil vurderes nærmere i dialog med Hvaler kommune og ifm. søknad om rammetillatelse.  

 
Overvann  
Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innenfor 
nedbørsfeltet som planområdet berører. Overvann fordrøyes på egen tomt og kan føres til terreng i 
for eksempel eget kultmagasin som graves ned ved taknedløp og/eller forsenkninger i terrenget. 
Størrelsen på eventuelle overvannsmagasin kan beregnes på grunnlag av den totale andelen «harde 
flater» (asfalt og takflater) innenfor byggeområdet. Hovedandelen av overvannet fordrøyes på egen 
grunn og gir mindre belastning på det kommunale overvannsanlegget.   
Det er viktig at det ved prosjektering av nytt planert terreng sikres terrenghøyde og helningsgrad som 
ikke skaper opphopning av overvann for planområdet eller tilstøtende eiendommer. Eksisterende 
myrområde forutsettes beholdt som et lokalt overvannsmagasin. Reguleringsplanen stiller krav om at 
overvannsplan godkjennes av Hvaler kommune før rammetillatelse gis.  
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5.9 Renovasjonsteknisk plan  
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner stilles det krav til utarbeidelse av egen 
renovasjonsteknisk plan. Utdrag fra Hvaler kommunes renovasjonsforskrift: «En renovasjonsteknisk 
plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses for planområdet, samt hvordan 
andre eiendommer eventuelt berøres. Kart eller tegning med beskrivende tekst skal brukes til å vise 
dette». Renovasjonsforskriften lister opp en del forhold (punkter 1-7) som renovasjonsteknisk plan 
minimum må redegjøre for. Dette er nærmere vurdert nedenfor:  

1. Avfallskategorier i driftsperioden (husholdnings-/næringsavfall)  

• Det foreslås etablert 4 nedsenkbare containere. Se tabell nedenfor for antall beholdere og 
aktuelle avfallstyper.  

Avfallstype   Størrelse 
container 

Forbruk per 
boenhet 

Samlet 
mengde 
(forbruk * 43 
boenheter) 

Nødvendig antall 
containere (samlet 
mengde / størrelse på 
kontainer)  

Restavfall  5 m3/5000 L 100 L 4300 L 1  

Papir/papp 5 m3/5000 L 100 L 4300 L 1  

Glass/metall 3 m3/3000 L 40 L 1720 L 1  

Uforutsette/fremtidige 
behov 

   3 

Totalt     4 

 

2. Tekniske løsninger for oppsamling (type beholder), samt dimensjonering av disse  

• Foruten beholderen for glass/metall skal alle containerne romme 5 m3. Av hensyn til 
vektproblematikk må glass/metall være noe mindre - 3 m3. Alle containerne tar imidlertid 
like stor plass på terreng og det avsettes plass til 3 beholdere i tillegg til 3 beholdere for 
fremtidig/uforutsett behov – totalt 6. 
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• Nedenfor er et utklipp som viser målsatt illustrasjon av type container som planlegges. Selve 
beholderen vil være 1,85*1,85 meter. I plankartet er det avsatt av 2*2 m/container. 
Nedkastet vil måle cirka 1 meter over bakkenivå.  
 

 
Figur 213: Illustrasjon som viser den type avfallscontainere som planlegges benyttet. 
 
3. Plassering av oppsamlingsenheter, dvs. hentested/returpunkt  

• Med direkte tilgang fra ny adkomstvei vil renovasjonsanlegget ha god tilgjengelig for flest 
mulig brukere. Se felt BRE i plankartet.  

4. Mulighet til senere å utvide ved eventuelt flere/større oppsamlingsenheter  
• Med valgte løsning legges det opp til muligheten for utvidelse med 3 container ved 

eventuelle fremtidige behov. Det er imidlertid ikke naturlig at andre brukere enn de som skal 
bo innenfor planområdet benytter dette renovasjonspunktet. Ved eventuell annen fremtidig 
boligutvikling i området må det eventuelt settes av nye punkt for renovasjon.  

5. Adkomst og stoppested for renovasjonsbil (målsatt vendehammer etc.)  
• Det legges opp til at renovasjonsbil skal stoppe i regulert kjørevei. I tillegg er det sikret et 

sideareal mellom renovasjonsanlegget og kjøreveien. I plankartet er det vist 1,75-2,0 meter 
avstand mellom regulert kant kjørebane i SKV2 og BRE (inkludert skulder og SVT1). 
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Figur 22: Illustrasjon som viser foreslått plassering av renovasjonsanlegg og området BRE. Det er inntegnet 6 
beholdere vist med størrelse 2x2 meter. Det er også inntegnet en trafostasjon på 2x4 meter.  
 
6. Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevant for renovasjon  

• Hvaler kommune vil sikres full tilgang til arealet BRE. Dette av hensyn til både vedlikehold av 
anlegget samt eventuelle fremtidige endringer/tiltak. Det er foreløpig uavklart hvorvidt 
arealet vil erverves av Hvaler kommune eller om dette dekkes av gjeldende festekontrakt. 
Dette vil avklares i utbyggingsavtalen. Uavhengig av om arealet skal overdras eller ikke, 
forutsettes Hvaler kommune sikret evigvarende rettigheter til BRE. 
 

7. Hvordan nabo- og gjenboereiendommer berøres av foreslåtte løsning.  
• Renovasjonsanlegget BRE er foreslått etablert på gnr 40, bnr 140. Den aktuelle eiendommen 

festes av Hvaler kommune.  
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Figur 23: Det planlegges etablert nedgravd renovasjonsanlegg innenfor planområdet. Bildet viser tilsvarende 
renovasjonsordningen fra prosjektet Prinsebakken. 
 

5.10 Universell utforming  
Planområdet har små terrengvariasjoner og gir gode forutsetninger for å sikre nødvendige krav til 
universell utforming på fellesarealer utendørs. Plassering av ny bebyggelse styres av byggegrensene 
og organisering av internveier og grønne tverforbindelser gir gode forutsetninger for 
bevegelseshemmede. Alle fellesarealer og trafikkarealer skal planlegges og utformes etter 
prinsippene om universell utforming. Krav i gjeldene byggteknisk forskrift legges til grunn. 

5.11 Bokvaliteter  
Både de planmessige løsninger og nærområdets omgivelser vurderes å sikre et godt bomiljø for de 
fremtidige beboerne. Innenfor planområdet er det sikret 2 lekeplasser, grøntområder og 
stiforbindelser. Dette vil sørge for et godt tilbud for barn- og unge for lek og fri utfoldelse. 
Skogområdene umiddelbart utenfor planområdet og eksisterende stisystemer gir et mangfoldig 
tilbud for både friluftsliv, rekreasjon og trening/mosjon. Det er også kort vei til sjøen og tilgjengelige 
badeplasser. 

Kort vei til barnehage, skole og nærbutikk gjør at man kan løse mye av sine daglige gjøremål i 
nærområdet uten å være avhengig av bil. Rød vurderes som et spesielt trygt boområde for barn og 
unge, og innehar betydelig kvaliteter for alle som ønsker å bo utenfor byen.  
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5.12 Uteoppholdsareal og lek 
Kommuneplanens arealdel gir føringer om størrelse på tilgjengelig uteoppholdsareal, MUA. For 
eneboliger skal det sikres minst 150 m2 per boenhet og for andre boligtyper skal det sikres minst 50 
m2 per boenhet.  

Følgende kan medregnes i felles oppholdsareal:  
• Felles oppholdsareal 
• Private hager  
• Balkonger og terrasser 

Reguleringsplanen stiller krav om etablering av lekeplasser iht. kravene i kommuneplanens arealdel. 
Nedenfor er et utklipp fra kommuneplanens bestemmelser. For dette konkrete prosjektet innebærer 
dette et behov for en nærlekeplass på minst 215 m2 (5 m2 x 43 boenheter) og en grendelekeplass på 
minst 1500 m2. Dette er sikret i plankartet og bestemmelsene samt illustrert i illustrasjonsplanen.  

 

Kommuneplanens krav til lekeplasser er ivaretatt i reguleringsplanen. Når det gjelder 
kommuneplanens krav til uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet (50 m2/150 m2), 
forutsettes dette løst innenfor tomtearealet/delfeltet som boligene inngår i.  

BLK1-2 er strategisk plassert med tanke på spredningen av de nye boligene. BLK1 er nærlekeplass 
som skal betjene alle boligene innenfor planområdet. Som nevnt er det en overordnet tanke at BLK2 
også kan kunne benyttes som en del av skolens uteoppholdsareal og en naturlig forlengelse av 
idrettsformålet med den foreslåtte plasseringen 

Planområdet har umiddelbar nærhet til skolegården og idrettsanlegget, som vil har store verdi som 
områder for lek- og aktivitet for spesielt barn og unge. I tillegg vil de tilliggende skogområdene ha 
stor rekreasjonsverdi for nye beboere. 

 

5.13 Fordeling av arealformål 
Planarbeidet tar utgangspunkt i arealet regulert til næringsbebyggelse i dagens situasjon. Denne 
reguleringsplanen tar sikte på å omdisponere det regulerte næringsarealet og samtidig legge til rette 
for en mer hensiktsmessig arealbruk gjennom mindre justeringer av tidligere regulerte arealer. Dette 
for blant annet å ivareta naturverdier og samtidig rydde opp i gjeldende reguleringsplansituasjon. 
Dette innebærer at det er enkelte arealer regulert til byggeformål og veiareal i gjeldende plan som nå 
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foreslås omdisponert til idrettsformål eller grøntformål og deler av idrettsformål til boligformål. 
Nedenfor gis en mer grundig beskrivelse supplert med kartillustrasjon som viser de foreslåtte 
omdisponeringene  

Felt A1-2:  
Felt A1 utgjør en del av eiendommen gnr/bnr 40/2 som er regulert til næringsbebyggelse i gjeldende 
reguleringsplan. Det antas at arealet er ment regulert på eiendommen 40/1 og senere oppmåling av 
eiendomsgrensen har ført til misforholdet. Det anses lite hensiktsmessig å bevare en smal stripe 
næringsformål på eiendommen for en fremtidig situasjon som ikke kan bebygges.  
Felt A2 utgjør en del av tidligere regulert veiforbindelse til Kirkøy. Det er ikke lenger aktuelt med 
adkomst til Kirkøy via denne strekningen og arealet foreslås omdisponert til friluftsformål som er 
sammenfallende med tilgrensende regulert areal. Felt A1 og A2 foreslås gjennom planarbeidet 
regulert til grøntområder. Felt A1-2 utgjør til sammen 2561,7 m2.  
 
Felt B1-2:  
Felt B1-2 er regulert til næringsformål og kan bebygges i dagens situasjon. I samråd med Hvaler 
kommunes planavdeling er myrarealet foreslått regulert til idrettsformål med hensynssone bevaring 
naturmiljø. Formålet idrettsanlegg er sammenfallende med tilgrensende arealformål. Arealet B1-
2 utgjør 3528,2 m2. 
 
Felt C:  
Felt C utgjør areal til adkomstvei og renovasjonsanlegg. Dette medfører et avvik ift. formålsgrensene i 
gjeldende reguleringsplan. Arealet utgjør 1491 kvm og foreslås tillagt utbyggingsområde som et 
arealbytte for å ivareta adkomstløsning og myrområdet i nordøst.  
 
Arealbytte felt A-C 
Det totale arealet på felt A-B utgjør 6090 m2 og felt C utgjør 1491 m2. Gjennom dette legger 
reguleringsplanen opp til en økning i regulerte grøntområder med 4599 m2 sammenliknet med 
gjeldende reguleringsplan. Arealbyttene vurderes å gi en samlet positiv konsekvens for området. 
 

Felt  Fra  Til  Størrelse m2 
A Næring/veiareal Friluftsformål/turvei 2561,7 m2 
B Næring  Idrett 3528,2 m2 
C Idrett  Bolig og adkomst 1491 m2 
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Figur 24: Illustrasjon som viser de omtalte arealene A-C.  
 

5.14 Byggeperiode og bygg 
Massehåndtering  
Eiendommen er i dag ubebygget og har små terrengvariasjoner. Tiltaket medfører ikke behov for 
håndtering av rivningsmaterialer og det forventes heller ikke vesentlige tilførsel eller fjerning av 
masser. Overskuddsmassene som ikke lar seg gjenbruke på tomta fraktes til godkjent mottak for 
størst mulig grad av gjenvinning og videreforedling. Det skal etterstrebes å gjenvinne mest mulig 
masser på stedet, snarere enn å tilføre nye.  
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Sikkerhet i anleggsperioden  
Sikkerhet i anleggsperioden vil sikres etter gjeldende regler og forskrifter. Dette forutsettes ivaretatt 
av entreprenør. Det vil sikres nødvendige tiltak på byggetomta i forbindelse med anleggsfasen slik at 
uvedkomne ikke har tilgang. Dette vil bli nærmere vurdert i prosjekterings- og gjennomføringsfasen.  
 
Støy i anleggsperioden  
For anleggsperioden gjelder Miljøverndepartementets krav i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442) 2021. Retningslinjen skal sikre og ivareta at støynivået ikke overskrider 
anbefale grenseverdier og påfører naboer og omgivelser unødig støy. Imidlertid er det påregnelig at 
det vil være noe støy i forbindelse med byggingen.  

6 Virkninger/konsekvenser av reguleringsplanen  

6.1 Overordnede planer 
Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende overordnede planer.  
 

6.2 Landskap og stedets karakter 
Ny boligbebyggelse vil representere et visst inngrep i naturlandskapet. Deler av vegetasjon og 
naturlig terrengoverflate vil bevares innenfor regulerte grøntområder. Gjenstående vegetasjon vil 
bidra til å skjerme deler av ny bebyggelse og bryte opp byggeområdene. 

Planlagte etablering av ny boligbebyggelse vurderes å redusere den negative konsekvensen for 
naturlandskapet sammenliknet med etablering av industri- og lagerbebyggelse slik gjeldende 
reguleringsplan åpner for.  
 

6.3 Friluftsliv og rekreasjon 
Planlagte tiltak vil medføre at skogsområder som kan benyttes til friluftsliv og rekreasjon blir 
bebygget. Etablering av lekeplasser, turveier og oppgradering av skolevei/sti kan imidlertid legge 
grunnlaget for en ny type bruk av friluftslivinteresserte i området.  
 

6.4 Landbruksfaglige vurderinger 
Arealet er en utfyllingstomt mellom etablert bebyggelse i lokalsenteret Rød. Planlagte tiltak berører 
ikke dyrka mark eller skog med høy verdi i et skogbruksfaglig perspektiv.  
 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Planlagte tiltak vurderes å ikke ha påvirkning på eksisterende kulturmiljø/kulturminner.  
 

6.6 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven – vurdering etter § 8-12 
Vurdering av planlagt tiltak mot Naturmangfoldloven §8-12. Loven gir bestemmelser om bærekraftig 
bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk 
materiale.  
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§ 8(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 
naturbasen/artsdatabanken. Som en del av planarbeidet har også feltbiolog gjort en innledende 
vurdering av naturverdiene i området generelt og myrområdet spesielt. Rapport fra biologisk 
inventering vedlegges planforslaget.  

§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i § 8.   

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.   

Se kommentarer til § 8-9.   

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet.  

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 
fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Planlagt tiltak er etablering av et ordinært boligområde med konsentrert småhusbebyggelse og 
frittliggende småhusbebyggelse. Med vanlig byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder. 
 

6.7 Trafikkforhold 
En gjennomføring av reguleringsplanen vil bidra til en trafikkøkning langs Rød-veien og i veikrysset 
mot FV108. Planlagte tiltak er vurdert av trafikkplanlegger som har konkludert med at eksisterende 
veisystem har en beskaffenhet til å kunne håndtere den forventede trafikken ved fullt ubygd område. 
Se vedlagte trafikknotat for mer informasjon.  

Planlagte tiltak vil medføre en økt tilførsel av passasjerer til dagens busstilbud. Det er ikke nærmere 
utredet om tiltaket vil ha betydning for bussenes frekvens.  
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6.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for 
planområdet. Analysen nedenfor viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for bruk av 
planområdet. 

Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden 
i arbeidet framstilles slik: 

Tabell 1. Samlet risikovurdering.  
KONSEKVENS  

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold.  
1. Masseras/skred Nei       
2. Snø/isras Nei     
3. Flomras Nei       
4. Elveflom Nei      
5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      
6. Radongass  Ja     3 2   
Vær, vindeksponering. Er området:  
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Nei     
Natur- og kulturområder: 
9. Sårbar flora Nei      
10. Sårbar fauna/fisk Nei     
11. Verneområder Nei       
12. Vassdragsområder Nei      
13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Nei     
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Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner.  
15. Vei, bru, knutepunkt Nei          
16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
19. Kraftforsyning Nei      
20. Vannforsyning Nei      
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Områder for idrett/lek Nei      
24. Park; rekreasjons- 
      områder  

Ja  2 2  Regulert 
næringsområde som 
i dag består av skog 
vil transformeres til 
boligområde i 
permanent situasjon 

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støv og støy; industri Nei         
29. Støv og støy; trafikk Nei         
30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
34. Risikofylt industri Nei     
35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akutt  
      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei      
39. Støy og støv fra andre 

kilder 
Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri Nei     
Transport. Er det risiko for:  
42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       
45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold: 
48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     
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50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 
Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 
 
Tabell 3. Oppsummering. 

KONSEKVENS  
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 
1. Lite sannsynlig 

 
     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

 24    

3. Sannsynlig 
 

  6   

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

S
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N
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Y

N
LI
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H
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5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 
Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  
Nr. 6, Radongass: planområdet ligger delvis innenfor et område anvist med høy aktsomhet for radon. 
Det er derfor påregnelig at det er radon i grunnen. Nødvendige sikringstiltak er ivaretatt i 
byggeteknisk forskrift.  
 
Nr. 24, 0-alternativet utgjør i dette tilfellet utbygging av området til industri/lager. 
Sårbarhetsvurderingen knyttet til nedbygging av skog vurderes med bakgrunn i dette ikke relevant. 
 

6.9 Sosial infrastruktur  
Tiltaket forventes å bidra til en økning i antall skoleelever ved barn- og ungdomsskolen. Hvaler 
kommune har opplyst at det er nedgang i andelen skolebarn til Hvaler til tross for at det generelle 
befolkningstallet øker. Tiltaket vil også tilføre flere barnehagebarn til kommunens eksisterende 
barnehager. De eksisterende barnehagene har variert kapasitet, men den samlede kapasiteten i 
kommunen vurderes som god. 
 

6.10 Teknisk infrastruktur  
Renovasjon  
Planforslaget legger opp til en godt dimensjonert renovasjonsløsning og kan potensielt dekke et 
behov større enn det planlagte boligområdet.  
 
 
 



 
 

44 
 

Strømforsyning  
Tiltaket vil medføre en arealbruksendring av eiendommen. Nye boliger vil medføre økt belastning på 
strømforsyningsanlegget. Vedrørende elektrisk forsyning må det i byggesaken tas stilling til om det 
lokale strømforsyningsanlegget må oppgraderes. Tiltakshaver må bekoste eventuelle omlegginger av 
eksisterende anlegg.   
 
Vann og avløp 
Hvaler kommune har uttalt at det er tilstrekkelig kapasitet på de eksisterende VA-ledningene i 
området til å kunne håndtere den økte belastningen. Som en del av prosjektgjennomføringen kan det 
legges opp til etablering av en ringledning til Tømmerholtet som kan gi en forbedret situasjon for 
vannforsyningen i området. 

6.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltaket medfører ingen negative økonomiske konsekvenser for kommunen da arealet som skal 
utvikles er privat eiet og det vil også være private som skal utvikle all bebyggelse og anlegg. Tiltaket 
kan føre til økt tilflytting og investeringsvilje i kommunen. Dette vurderes å gi positive økonomiske 
synergier ved økt sysselsetting og flere skattebetalere til kommunen.  

6.12 Avveining av virkninger 
Etter en samlet avveining, vurderes prosjektet å representere en klar overvekt av fordeler ved 
gjennomføring av planlagte tiltak:  

Positivt:  
• Økt arealutnyttelse på ledig areal innenfor kommuneplanen og fylkesplanens definerte 

lokalsenter bidrar til å nå målene om tettstedsutvikling i kommunen. 
• Etablering av boliger tett på kommunens store investeringer i sosial infrastruktur på Rød.  
• Det tilrettelegges for nye familieboliger som henvender seg til en bred kjøpergruppe og 

innbyggere i etableringsfasen.  
• Sentral, men tilbaketrukket plassering – gode forutsetninger for å skape et godt bomiljø. 
• Det aktuelle arealet er i dag regulert til lager og industri. Tomten vurderes imidlertid å være 

bedre egnet til boligformål med ny skole som nærmeste nabo og sentralt plassert i definert 
lokalsenter. 

• Trygge og skjermede fellesareal og grønne tverrforbindelser som er tilgjengelige for 
allmenheten. 

 
Negativt: 

• Svak trafikkøkning langs Rødveien og Bernhardmyra.  
 

7 Vedlegg  
Trafikkanalyse Rød Asmaløy, Rambøll Norge AS, datert 23.08.2022  

Sammendrag av mottatte innspill etter varsel om oppstart med kommentarer, datert 25.08.2022 

Illustrasjonsplan, datert 12.01.2023 

Rapport biologisk mangfold, Biotop, datert 16.08.2022 
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