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1. Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse innenfor
eiendommen Krydderveien 11. Dagens arealbruk er også boligformål/boligtomt, men
reguleringsplanen vil legge til rette for en fortetting av eiendommen. Reguleringsplanen åpner for
etablering av inntil 10 boenheter innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet i tråd med
kravene gitt av kommuneplanens arealdel.

2. Kommuneplanens krav til mobilitetsplan
Kommuneplanens arealdel § 16.2 stiller krav om mobilitetsplan for byggeprosjekt større enn 1000
m2 eller prosjekt som beregnes til å gi mer enn 50 arbeidsplasser. Dette prosjektet legger opp til en
bebyggelse som potensielt samlet vil utgjøre mer enn 1000 m2 (se utregning nedenfor). Planarbeidet
utløser således krav til mobilitetsplan.
«16.2 Mobilitetsplan
Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1.000 kvm BRA eller som beregnes å gi mer
enn 50 arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplan skal analysere
muligheter for minst bilavhengighet. Mobilitetsplan skal i tekst og tegning vise løsninger for
gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og hvordan disse danner
sammenhengende ruter.»
Utredning av byggeareal:
I dette avsnittet er det gjort en grov beregning av utbyggingspotensialet i prosjektet. BF2 medregnes
ikke i dette, da føringene i tilstøtende reguleringsplan gjøres gjeldende for disse tomtene. For
nøyaktig utregning av BRA, kreves en detaljer om et konkret prosjekt, da BRA er bebyggelsens
innvendige mål. Nedenfor er det imidlertid gjort en grov beregning av maksarealet basert på
bebyggelsens fotavtrykk. Selv om dette ikke er direkte overførbart til BRA, er arealet såpass høyt
(1676 m2), at det kan legges til grunn at planen uansett kan overskride 1000 m2 BRA, og at kravet til
mobilitetsplan derfor utløses.
Felt
BKS
BF1
Sum

Areal
2292 m2
789 m2

%-BYA
28 %
25 %

M2 BYA
641 m2
197 m2

2 etasjer
1282 m2
394 m2
1676 m2

3. Planområdets beliggenhet
Planområdets beliggenhet er ved Oksviken på Gressvik. Planområdets plassering er fremhevet med
før sirkel i neste kartillustrasjon.
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4. Tilgjengelighet ved planområdet
Planområdet grenser inntil boligfeltet Oksviken, som i hovedsak ble utviklet på 1990-tallet.
Bolighuset innenfor planområdet er i imidlertid eldre enn dette.
Planområdet ligger cirka 2,5 km fra Gressvik sentrum/Gressvik Torg, der det finnet utvalgte
servicetilbud, bl.a. lege, dagligvareforretning, frisør med mere. Planområdet har god tilgjengelig til
nødvendig funksjoner via eksisterende gang- og sykkelveier. Det er også tilgang til regelmessige
bussavganger fra holdeplassene Krydderveien ved Vikerveien og Rød bedehus ved Vikaneveien.
Avstanden til Rød Skole (barneskole) er cirka 1000 meter. Mesteparten av strekningen er
opparbeidet som gang- og sykkelvei. Det vil imidlertid også delvis være behov for å dele veiarealet
med biler. Der det er aktuelt, er imidlertid trafikkhastigheten såpass lav, til at dette anses å ikke være
kritisk. Hvis man imidlertid velger en litt lengre adkomstvei, er det sammenhengende gang- og
sykkelvei frem til Rød skole. I neste tabell og kartillustrasjon vises planområdets beliggenhet i forhold
til aktuelle målpunkter.
Hvilken funksjon
Dagligvareforretning, apotek,
kafe, frisør og restaurant (Gressvik
torg)
Nærmiljøpark (fremtidig)
Kollektivholdeplass (både nord- og
sørgående retning), to alternativ.
Skole (Rød Skole)

Adkomst via gang- og
sykkelvei / fortau?
Ja

Avstand (cirka)

Ja
Ja

420 meter (luftlinje)
200 meter til holdeplass
Krydderveien og 750 meter til
holdeplassen Rød bedehus
1000 meter

Ja (dog ikke det
korteste alternativet)
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2,5 km

5. Reguleringsplanen sikrer tiltak som gir positive konsekvenser
Reguleringsplanen utbeidet i tråd med gjeldende kommuneplans krav til etablering av sykkel og
parkeringsplasser. Kommuneplanen stiller krav til en øvre begrensning for biler og nedre grense for
sykler. Dette bidrar til å stimulere for økt sykkel og gange. Planområdet er forholdsvis lite, og
sykkelparkeringsplassene vil derfor å en god tilgjengelig fra den enkelte bolig.
I tillegg er det i reguleringsplanen sikret etablering av en turvei, mot friområdene syd for
planområdet. Dette gir en økt tilgjengelighet for bruk av dette arealet, til lek og rekreasjon. Til
sammenligning er ikke dette arealet like tilgjengelig i dag, siden planområdet i dag er en privat
eneboligtomt, noe som gir en begrenset tilgjengelighet for offentligheten. Dette vil også gagne
brukere som ikke vil være fremtidige beboere innenfor planområdet. Løsningsforslaget fra
planbeskrivelsen vises i neste illustrasjon. Legg spesielt merke til turveien.
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6. Varetransport og fossilfrie kjøretøy
Generelle utviklingstrekk innenfor varetransport er en stadig økning av hjemlevering og via post.
Dette gjelder for både store og små varesortiment. Man kan hevde at biltransport er biltransport,
enten det gjøres via et leveringsbud eller at den enkelte forbrukeren kjører selv. Imidlertid inngår
planområdet som en del av et større utbyggingsområde, Oksviken, og leveringsbud vil kunne oppnå
stordriftsfordeler ved å levere til flere adresser samtidig, sammenlignet med dersom den beboere
kjører selv.
Når det gjelder fossilfrie kjøretøy, så blir det stadig en større andel av bilparken bestående av elbiler.
Selv også for større husholder blir det mer vanlig at familiebilen er en elbil. Reguleringsplanen stiller
krav om at alle parkeringsplassene beregnet for boliger skal ha fremlagt felles infrastruktur for lading.
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