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1. Bakgrunn  
 

1.1 Forslagsstiller og plankonsulent 
 
På vegne av Ronny Andersen, Øygardsgrend, 3630 Rødberg, har Numedal Hus AS v/ siv. ark Øystein 
Landsgård med innleid hjelp fra Vidda Ressurs v/ landskapsarkitekt Joar-André Halling fått i oppdrag 
å ferdigstille reguleringsplan for del av eiendom 137/40 ved Sagodden, beliggende ved 
Tunhovdfjorden i Nore og Uvdal kommune.  
 

1.2 Hensikt 
 
Planen tar sikte på en bærekraftig utvikling av Sagodden med tilretteleggelse for overnattingstilbud i 
form av camping, motell og utleiehytter og tre boligtomter for salg. Oppdragsgiver mener det er et 
godt marked for camping og utleiehytter, spesielt pga. av turister som besøker Langedrag, og 
interessen for friluftsliv som fiske sommer og vinter i Tunhovdfjorden. I tilknytning til overnatting 
ønskes det at området kan by på service og fasiliteter som badeplass og båtplass. Tilbud for barn og 
unge i form av lekeplasser og ballbinge/balløkke vil også være viktige tiltak på eiendommen.  
 
Samtidig er det en viktig forutsetning at området gjøres mer tilgjengelig for allmennheten, både 
fastboende og hyttefolk. Dette gjelder blant annet fokus på universell utforming, hvor nærheten til 
naturområdene med kulturminner fra 2. verdenskrig helt ytterst på odden gjøres tilgjengelig. Etter en 
lengre periode med stasjonering av brakkerigg, anleggsmaskiner og utstyr, er det nå også viktig at 
planen vektlegger god estetisk kvalitet ved omgivelsene, og skaper en helhetlig og harmonisk 
landskapstilpasning for terreng, bebyggelse og anlegg.  
 

1.3 Konsekvensutredning og planprogram 
 
Forslag til ny reguleringsplan samsvarer i hovedsak med ny kommedelplan for Nore og Uvdal Øst (ID 
2010001 vedtatt 15.04.2015), og bryter heller ikke med statlige/regionale planer. Et unntak er at det i 
forslag til ny reguleringsplan er ønskelig å regulere inn 3 boligtomter, noe som ikke kommunedel-
planen legger opp til.  Oppdragsgiver mener at det er viktig å kunne regulere inn noen boliger med 
nærhet til servicetilbud, som eksisterende butikk etc. Dette kan være spesielt godt egnet til eldre 
mennesker. Dessuten vil Sagodden fremstå som et samlingssted i Øygardsgrend, og det vil kunne 
være lettere å møte mennesker når flere funksjoner er samlet på et sted.  
 
Planlegger mener at dette avviket fra kommunedelplan er svært lite, med ingen negativ konsekvens 
for området, og heller ikke stor nok endring til at planen må inkludere en konsekvensutredning. 
Kvalitative vurderinger og beskrivelse av de virkninger planen kan ha for miljø og samfunn skal likevel 
utredes som en del av planbeskrivelsen. Planlegger mener det er særdeles viktig at bygninger i 
området må få en god landskapstilpasning, da området ligger slikt til at det er fare for potensiell 
negativ eksponering av bygninger i landskapet. Dette gjelder uansett boliger eller utleiehytter, og vil 
få samme konkrete vurdering.  Videre skal blant annet kravene i Naturmangfoldloven kap. II 
vurderes. I tillegg hjemler plan- og bygningsloven § 4-3 krav til risiko- og sårbarhetsanalyse for alle 
planer som legger til rette for utbygging.  
 
 



  
Planbeskrivelse 

                                                                
 

5 

 

 
2. Planstatus 

 
I kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst (plan nr. 201001, vedtatt 15.04.2015) er størstedelen av 
området avsatt til fritids- og turistformål, mens LNF-formål er vist lengst ut på odden og i en 
randsone ut mot vannet. 
 

 

Figur 1. Utsnitt fra kommunedelplan viser at størstedelen av området er avsatt til fritids- og turistformål.   
 

 

 

3. Planprosessen 
 
 

3.1 Prosessen 
 
Oppstart av planarbeidet er varslet gjennom brev til Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling, Statens Vegvesen, NVE og Mattilsynet, og berørte naboer. I tillegg ble det 
annonsert i lokalavis i samsvar med Plan- og bygningsloven.  
 
Tidligere planforslag ble utlagt til offentlig ettersyn i juni 2005, og det kom inn 5 merknader som vil 
kommenteres under. 
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3.2 Tidligere merknader  
 
 

Buskerud Fylkeskommune, 
Utviklingsavdelingen, brev 
21.07.2005 

Utviklingsavdelingen ber om at 
utbyggingsrekkefølgen gjøres 
juridisk bindene og at 
bestemmelser som hindrer 
fradeling må medtas.  
 
De ber videre om at 
planavgrensning og småbåthavn 
justeres.  
 

Merknad fra Utviklingsavdelingen 
anses imøtekommet gjennom 
justert planmateriale.   

Buskerud Fylkeskommune, 
Utviklingsavdelingen, brev 
08.08.2005 

Det er foretatt arkeologiske 
undersøkelser av planområdet.  
 
Det ble ikke funnet automatisk 
fredede kulturminner, men funnet 
13 kulturminner fra 2. verdenskrig 
på den ytterste delen av odden. 
Det bes om at disse krigsminnene 
bevares.  

Merknad om kulturminner anses 
ivaretatt gjennom justert 
planmateriale. Krigsminnene på 
den ytre del av odden er vist som 
hensynssone i planen, og denne 
delen av odden vil samtidig bli 
gjort tilgjengelig for allmennheten 
gjennom etablering av gangveg 
rundt odden.  

Fylkesmannen i Buskerud, 
Miljøvernavdelingen,  
brev 18.07.2005 

Fylkesmannen påpeker at 
planforslaget strider mot gjeldene 
kommuneplan, hvor området er 
utlagt til friluftsområde.  
 
«Dersom kommunen likevel velger 
å gå videre med planforslaget, 
forutsetter vi at det legges 
avgjørende vekt på landskaps- og 
friluftsmessige forhold. Dette 
innebærer at antall hytter blir noe 
redusert ved at hyttene på de 
mest eksponerte deler av odden 
tas ut av planforslaget. Vi viser i 
denne forbindelse til 
administrasjonens vurderinger 
tilknyttet befaringen» (utdrag fra 
brev) 

I ny kommunedelplan er formålet 
nå endret til næring for 
størstedelen av Sagodden, og 
planforslaget er dermed i tråd med 
forslag til ny kommuneplan. 
 
Forslaget legger opp til en 
betydelig bedre ivaretakelse av 
allmennhetens tilgang til friluftsliv 
i området enn det som er mulig i 
dag. Det er blant annet lagt opp til 
bygging av tilkomst til ytre del av 
odden med bygging av gangveg 
rundt denne, badeplass, 
brygge/båtutsett og parkerings-
muligheter.  
 
Legger vekt på 
landskapstilpasning.  
 
Merknad fra Fylkesmannen i 
Buskerud anses derfor 
imøtekommet i revidert 
planforslag.  

Statens vegvesen,  
brev 04.08.2005 

Vegvesenet krever mer nøyaktig 
og detaljert plankart for å kunne ta 
stilling til detaljene i planen, samt 
vurdering av støyforhold. Fremmer 
innsigelse til disse forhold er 
avklart.  
  

Det nye plankartet er nøyaktig og 
redegjør detaljert for kryssløsning 
med Fv. 120. Det vedlegges også 
et «Støykart» iht. planretningslinje 
T-1442. Med revisjon av 
planmaterialet anses innsigelse fra 
Statens Vegvesen som 
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imøtekommet (nytt brev fra 
Statens vegvesen godkjenner nytt 
forslag til kryss og opphever 
innsigelsen). 

Statkraft energi AS Statkraft har ingen merknader til 
planforslaget.  
 
Det gjøres imidlertid oppmerksom 
på at Tunhovdfjorden er et 
regulert vassdrag hvor Statkraft 
har ekspropriert 
reguleringsrettigheter til og med 
1m over høyeste regulert 
vannstand, og at Statkraft ikke tar 
ansvar for skader eller ulemper 
som det planlagte tiltaket 
eventuelt måtte bli påført som 
følge av reguleringen.  

Planlegger er kjent med denne 
problemstillingen.  

 
 

4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

4.1 Områdeavgrensning og lokalisering 
 
Planområdet ligger ved FV120 i Øygardsgrend, ca. 10 km nord for Rødberg sentrum, i Nore og Uvdal 
kommune. Planavgrensningen følger i hovedtrekk Sagodden beliggende ut mot Tunhovdfjorden, og i 
nord vil reguleringsplanen omfatte deler av FV120.  

Figur 2. Planområdet ligger 10 km nord for Rødberg sentrum, i Nore og Uvdal kommune. 
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4.2 Bebyggelse og infrastruktur 
 
Det finnes en rekke bygninger innenfor planområdet, blant annet en dagligvarebutikk med 
selskapslokaler og utleieenheter, og frittliggende utleiehytter på nordsiden av Fv.120. Det har i lengre 
tid vært en del brakkerigger stasjonert i området på grunn av anleggsarbeid ved Tunhovddammen. 
En del av denne bygningsmassen vil bli værende i fremtiden, men modifiseres så det kan bygges om 
til motell.  All adkomst til planområdet skjer fra Fv. 120.  Området ligger i tilknytning til Øygardsgrend 
«sentrum» hvor det finnes mye bebyggelse.  
 
For øvrig bærer område preg av nåværende og tidligere anleggstrafikk, og store deler av 
planområdet brukes i dag til parkering av tyngre kjøretøy, redskap og en del lager til utstyr.  
 
Ved Tunhovdfjorden finnes det også brygger og båtplass.  
 
På eiendommen finnes det et godt utbygd VA-nett i forbindelse med butikk og brakkerigg. 
Vannforsyning er privat, med borehull plassert på innsiden av vegen (nordsiden av vegen – like 
utenfor planområdet i østlig retning) og med en pumpekapasitet på 60 liter pr. minutt. Borehullet har 
i følge oppdragsgiver aldri blitt tømt ved maks kapasitet. Renseanlegg er lokalisert like utenfor 
planområdet i østlig retning og er kommunalt. El-nett er også godt utbygget i området. 
 

 

Figur 3. Eksisterende infrastruktur. Butikk med lokaler er den største bygningen på området i dag.  
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4.3 Landskap, geologi og vegetasjon 
 
Planområdet er beliggende i et nord-sørlig landskapsrom ved Tunhovdfjorden. På begge sider er 
fjorden avgrenset av fjell og vidder. Det er meget gode solforhold.  
 
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) karakteriserer denne landskapsregionen som «Fjellskogen i 
sørnorge» hvor vegetasjonen er en kombinasjon av bar- bjørkeskog, med innslag av andre løvtrær. 
Bunnsjiktet er variert, og består for det meste av lyng, mose og lav.  
 
De geologiske forekomstene er en kombinasjon av morene og fjell. Større blokker og stein ligger også 
spredt. En del av området har tidligere blitt brukt til masseuttak, og en del av løsmassene som er tatt 
ut her er også brukt som terrengforming av deler av planområdet, blant annet der brakkeriggende i 
dag ligger. Store deler av landskapet ved Sagodden består derfor av inngrep og terrengendringer 
skapt av mennesker, og fremstår med et nokså «bearbeidet» landskap.   

 
Figur 4. Landskapet består i stor grad av menneskelig påvirkning. Brakkerigg ses til høyre.  
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4.4 Naturverdier og biologisk mangfold 
 
I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen har det blitt gjennomgått en rekke ulike datasett som 
omhandler potensielt viktige biotoper eller økosystemer, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller 
sårbare/fremmede arter på henholdsvis rød- og svarteliste, men det har ikke blitt funnet aktuell 
informasjon om dette innenfor planområdet (miljostaus.no, naturbase.no og skogoglandskap.no).  
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er ved kulturminneundersøkelse ikke funnet automatisk fredede kulturminner, men nyere tids 
kulturminner inkluderer 13 funn fra 2. verdenskrig på den ytterste delen av Sagodden.   
 

4.6 Rekreasjonsverdi og daglig bruk av området 
 
Arealet innenfor planområde er lite tilgjengelig for allmennheten slik det fremstår i dag, spesielt på 
grunn av aktiviteter tilknyttet anleggsdrift og brakkerigg. Utenom butikk og utleie av hytter, er det 
som tidligere nevnt båtplass og brygge som hovedsakelig blir benyttet, men dette avhenger også av 
fjordenes vannstand.  Området for øvrig er ikke assosiert med tur og rekreasjonsformål.  
 

Figur 5. Ortofoto viser tydelig skillet mellom det naturlige og menneskepåvirkede landskapet. Ytterste del av odden 

har potensial for friluftsliv, men er lite tilgjengelig for folk.  
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5. Ros-analyse 
 

5.1 Metode 
 
Plan- og bygningsloven § 4-3 hjemler krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i alle reguleringsplaner for utbygging.  Hensikten er å få en oversikt over planens egnethet 
som utbyggingsformål, og hvilken risiko det eventuelt innebærer at planen blir gjennomført. 
Metoden er hentet fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin temaveileder 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet», og inneholder en 
vurdering av både eksisterende og fremtidige forhold, samt forslag til tiltak der dette kreves. Alle 
punktene på «sjekklisten» gjennomgås, men kun det som er relevant for planforslaget analyserer 
nærmere. Spesielle forhold som kreves en videre utdypning vil utredes nærmere under kapittelet om 
virkninger av planforslaget.  

 
5.2 Sannsynlighetsvurdering 
 

    Begrep    Frekvens   

1 Lite sannsynlig   Mindre enn en gang i løpet av 50 år. 

2 Mindre sannsynlig   Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

3 Sannsynlig   Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 

4 Meget sannsynlig   Mer enn en gang i løpet av ett år. 
 

5.3 Konsekvensvurdering 
 

 

 
5.4 Risikomatrise 
 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal 

Meget 
sannsynlig 

 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig      

1  Ufarlig  Ingen personskader. Ingen skader på miljø.  

2  En viss fare  Få og mindre personskader. Mindre skader/lokale skader på miljø. 

3  Kritisk  Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid mindre enn 1 år.  

4  Farlig  Alvorlige skader. Alvorlige miljøskader, regionale konsekvenser med 
restitusjonstid på mer enn 1 år. 

5  Katastrofalt  En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig 
miljøskade.  
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Forklaring til risikomatrise: 
 
Akseptabel risiko – grønt felt. Ingen nødvendige tiltak må iverksettes.  
Vurderingsområde- gult. Bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
Uakseptabel risiko – rødt. Tiltak iverksettes; reduseres til nivå gult eller grønt. 

 
5.5 Risiko- og sårbarhet for planområdet  
 

Naturbaserte hendelser 

Hendelse 

ROS-
analyseres 

nærmere etter 
vurdering eller 

relevans? 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

 
Snø, eller 
steinskred? 

Ja Sannsynlig 
 

Kritisk  En del av området 
nord for Fv. 120 er 
markert som både 
potensielt fare for 
jord- og flomskred 
og snøskred i 
databaser. Det er 
fra før ikke 
registrert hendelser 
for slike skred.  

Utglidning, ras, 
skred og/eller 
annen geoteknisk 
ustabilitet? 

Ja Sannsynlig 
 

Kritisk  Steinkred under 100 
m3 og isnedfall 
registrert på Fv.120 
13.03.2015 (Norges 
Vassdrag og 
energidirektorat –
NVE).  
 
Vegmyndigheten 
har ansvar for 
sikring.  
 
Sagodden er ikke 
berørt av dette.  

Radongass i 
grunnen? 

Ja Lite sannsynlig En viss fare  Det er sjekket nye 
radonkart fra 
Norges Geologiske 
utredninger (NGO). 
Mesteparten av 
planområdet ligger 
under kategori 
«usikker» mens 
resten av området 
innenfor «moderat 
til lav» radonnivå.  

Flom? Nei     

Vindutsatt? Ja Meget 
sannsynlighet 

En viss fare  Pga. fjellenes 
topografi kan 
området være 
utsatt for en 
«trakteeffekt». 
Sagodden ligger 
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også meget 
eksponert nede ved 
fjorden hvor vinden 
får god tak. Det bør 
ta hensyn til dette 
ved camping-
plassutstyr, løse 
gjenstander etc.  

Nedbørsutsatt? Nei     
Skog- og lyngbrann? Nei     
Annet? Nei     

Natur, kultur og landskapsbilde 

Hendelse 

ROS-
analyseres 

nærmere etter 
vurdering eller 

relevans? 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

 
Sårbar flora eller 
fauna? 

JA Mindre 
sannsynlig 

En viss fare  Hensyn til landskaps 
økologiske 
prinsipper og 
bevaring av 
vegetasjon er vist i 
regulerings- 
bestemmelsene.   

Kulturminner 
og/eller kulturmiljø? 

JA Lite sannsynlig En viss fare  Det er gjennomført  
kulturminne- 
undersøkelser i 
området. 
 
Det er henvist til 
kulturminneloven 
§8. andre ledd i 
regulerings-
bestemmelsene.  
 
Nye kulturminner 
fra 2. verdenskrig vil 
bli tatt vare på. 
 
 

Viktige landskap og 
omgivelser, 
forringet landskaps-
bilde ved 
utarbeidelse av plan 

Ja Sannsynlig En viss fare  En større del av 
Sagodden oppleves i 
dag med forringet 
landskapskvalitet, 
og sår i landskapet, 
spesielt pga. 
terrengendringer og 
sår i landskapet.  
 
Sagodden er sårbar 
for uheldige 
silhuettvirkninger 
fordi den er 
eksponert i dalenes 
lengderetning.  
 
Det er gjort analyser 
for å få bygninger til 
å tilpasse seg de 
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små 
terrengformene, 
men også få til en 
helhetlig landskaps- 
tilpasning.  
 
Inkludert i 
bestemmelsene og 
er nøye beskrevet i 
planbeskrivelse.  

Annet? Nei     
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Farlige omgivelser 

Hendelse 

ROS-
analyseres 

nærmere etter 
vurdering eller 

relevans? 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

 

      
Terrengformasjoner 
eller landskaps-
former som kan 
være farlig (stup, 
gruver, sjakter 
etc.?) 

Nei    

 

Påvirkning av 
høyspentmaster 
(elektromagnetiske 
felt), og klatrefare 

Nei    
 

Trafikkfarlige 
forhold og farer 
forbundet med bruk 
av transportnett for 
gående, syklende og 
kjørende? 

Ja Sannsynlig  
 

Farlig  Utkjørsel ved 
butikken er 
trafikkfarlig, spesielt 
pga. bakketopp.   
 
Planen følger 
Statens Vegvesens 
sine anvisninger om 
å flytte én av de 
eksisterende 
utkjørslene lenger 
sør i planen. Dette 
gir en bedre siktlinje 
før bakketopp.   
 
Ved gjennomførte 
endringer vil 
sannsynligheten for 
ulykker og alvorlige 
hendelser 
reduseres.  
  

Forurensning, luft 
og grunn? 

Ja Sannsynlig En viss fare  Det finnes en rekke 
maskiner på 
plassen, og 
mulighet for påfyll 
av diesel. Kan gi 
forurensning i grunn 
ved lekkasje.  

Annet? Ja Mindre 
sannsynlig 

Farlig  Fare i forbindelse 
med vannaktiviteter 
i Tunhovdfjorden, f. 
eks bading etc. Det 
kan være en del 
strøm i fjorden, 
spesielt hvis man 
bader lengre ut. Det 
bør vises til dette 
ved informasjons-
skilt.   



  
Planbeskrivelse 

                                                                
 

16 

 

 
 

 
6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Arealformål og arealoppgave 
 
Planområdet reguleres til: 
 
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  

 

 Sosi 1110 Boligbebyggelse (2179.205 m2) 

 Sosi 1171 Utleiehytter (6776.638 m2) 

 Sosi 1173 Campingplass (6938.016 m2) 

 Sosi 1588 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (1085.711 m2) 

 Sosi 1610 Lekeplass (2861,698 m2) 

 Sosi 1824 Næring/tjenesteyting (2475.529 m2) 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2).  
 

 Sosi 2010 Veg (5015.796 m2) 

 Sosi 2015 Gang-/sykkelveg (2193.049 m2) 

 Sosi 2019 Annen veggrunn – grøntareal (675.579 m2) 

 Sosi 2080 Parkering (377.892 m2) 
 

Diverse forhold 

Hendelse 

ROS-
analyseres 

nærmere etter 
vurdering eller 

relevans? 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

 

Spesielt farlig 
anlegg? Brann. 

Nei     

Tilkomstruter for 
utrykningskjøretøy, 
ved brann etc.? 

Ja Lite sannsynlig Kritisk  
God adkomst. 

Tilstrekkelig 
slokkevanns-
forsyning? 

Ja Lite sannsynlig Kritisk  
God adkomst.   

Er området 
forurenset fra 
tidligere bruk? 

Nei    
 

Er tiltaket i seg selv 
et terrormål, eller 
finnes det steder i 
nærheten? 

Nei    
 

Støyforhold? Ja Lite sannsynlig Ufarlig  Det er gjennomført 
støyvurderinger iht. 
planretningslinje T-
1442.  
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Grønnstruktur (§12-5 nr. 3).  
 

 Sosi 3040 Friområde (9935.027 m2) 

 Sosi 3041 Badeplass/-område (466.473 m2) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5). 

 

 Sosi 5130 Friluftsformål (9474.931 m2) 

 
6.2 Planløsning 
 

6.2.1 Bebyggelse- og anlegg  
 
Plassering av bygninger som er vist på plankart er for illustrasjonsformål, og viser planlagt 
hovedmøneretning for bebyggelse.  

 
Boliger 
 
Det planlegges 3 bolighus på Sagodden i nærheten av eksisterende butikk. Bygningene vil få en 
utforming og plassering som legger opp til god landskapstilpasning. Boligene er med hensikt plassert 
nokså nær utleiehytter og servicetilbud, da oppdragsgiver mener at dette vil styrke beboernes 
mulighet for sosialisering, f. eks å møte folk på butikken, og at eldre eller enslige mennesker kan 
finne det positivt å bo nær et sted med aktivitet.  
 
Det er likevel gitt mulighet for en viss distansering mellom utleiehytter og boligtomter ved at den 
øvre vegen mot vest ikke legger til rette for gjennomgangstrafikk. Det er også regulert inn et LNF-
areal mellom tomt 3 og utleiehytte 4, og det finnes et større lekeareal som gir en avstand til 
campingområdet. 
 
Det kan settes opp inntil 2 bygninger pr. tomt, med et areal på hovedbygning på maksimalt BYA 150 
m2. I tillegg vil det være mulighet for uthus, anneks eller garasje. Utendørs parkering skal 
opparbeides til BYA 36 m2. Totalt BYA pr. tomt settes til BYA 210 m2. Bygningene planlegges oppført 
med saltak med en takvinkel på 22-33 grader, som også er mest vanlig ved omkringliggende 
bebyggelse i nærområdet. Mønehøydene settes til maksimalt 5.5 og 4.0 m over gjennomsnittlig 
planert terreng for henholdsvis bolighus og for eventuelle tilleggsbygninger.  
 
Det er i bestemmelsene lagt vekt på energieffektive bygningsløsninger, og minst 60 % av det totale 
energibehovet for utleiehytter, boliger og motell skal dekkes av fornybar energi, f. eks bioenergi, 
varmepumper etc. 
 
Boligene skal være universell utformede for å kunne tilpasses mennesker med f. eks funksjons-
nedsettelse. Det er også viktig at uterommene vektlegges samme grad av tilgjengelighet.  
 
Utleiehytter 
 
Oppdragsgiver mener det er et stort marked for utleiehytter i området, spesielt da en rekke turister, 
f. eks besøkende fra Langedrag vil kunne benytte seg av dette tilbudet. Utleiehytter vil også appellere 
til andre som er glad i friluftsliv, f. eks fiske, som gjerne leier hyttene i lengre perioder om gangen.  
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Planen legger opp til 12 utleiehytter, og det vil på tre av hyttene settes krav til universell utforming 
av både tomt og bygning. Det vil være en høy standard på utleiehyttene, med innlagt strøm, vann og 
avløp. Den tekniske infrastrukturen er allerede god etablert på Sagodden i forbindelse med 
brakkerigg og butikklokalet.  Som allerede nevnt ovenfor vil det være krav om energieffektive 
bygningsløsninger.  
 
Terrenget på Sagodden har en form som gjør at nye utleiehytter kan få en uheldig eksponering i 
landskapet, og særlig gjelder dette anleggelse av hytter på de høyeste partiene. Planlegger mener at 
bebyggelse her kan skape en uheldig silhuett effekt mot himmelen i bakgrunnen, spesielt i vest-østlig 
retning av landskapsrommet. Landskapstilpasning for utleiehyttene har derfor vært utredet nøye i 
området, spesielt gjennom befaringer. Utleiehytter 4-9 er spesielt utsatt eksponering, og har derfor 
fått bestemmelser som legger opp til mindre bygningsvolumer, og lavere mønehøyde.  
 
For utleiehytter 4- 6 kan oppføres én bygning inntil BYA 100 m2 pr. utleiehytte. Uthus/anneks og/eller 
garasje tillates ikke. I tillegg skal det avsettes BYA 36 m2 til utendørs parkering pr. utleiehytte (2 
biloppstillingsplasser). Totalt BYA på området settes til BYA 408 m2.  
 
Utleiehyttene 7-9 vil få en noe økning i tillatt BYA til 120 m 2 på grunn av beliggenhet og mindre 
sannsynlighet for uheldig eksponering. Uthus/anneks og/eller garasje tillates heller ikke på dette 
området. I tillegg skal det avsettes BYA 36 m2 til utendørs parkering pr. utleiehytte (2 
biloppstillingsplasser). Totalt BYA på området settes til BYA 468 m2. 
 
Hovedmøneretningen skal følge landskapets terrengform (koter). Utleiehytter 4-9 kan ha mønehøyde 
på inntil 4.5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Her legges det også vekt på at takform skal 
avklares i forbindelse med byggemelding, dvs. at det ikke nødvendigvis trenger å være tradisjonelt 
saltak som resten av området legger opp til, og som er en vanlig del av byggeskikken i nærområdet. 
Flatt tak kan f. eks vurderes, hvis dette tilpasser seg eksiterende landskap bedre.  
 
Utleiehytter 10-15 ligger på en del av Sagodden hvor eksponering i mindre grad vil oppleves som 
uheldig da utleiehyttene vil ligge mer skjermet med en lavere plassering i terrenget. Utleiehytter kan 
oppføres inntil BYA 120 m2 med 3 hytter fordelt på to områder som vist på plankart (utleiehytter 10-
12 og 13-15). Det tillates uthus, anneks og/eller garasje på totalt BYA 20 m2. I tillegg skal det avsettes 
BYA 36 m2 til utendørs parkering pr. tomt (2 biloppstillingsplasser). Totalt utnytting av områdene 
settes til BYA 880 m2.  
 
For utleiehytter 10-15 er det også viktig at hovedmøneretningen følger landskapets terrengform 
(koter), med en maksimal mønehøyde på hovedbygning inntil 5.5 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Uthus, anneks og/eller garasje kan ha mønehøyde 4.0 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22- og 33 grader. 
 
For alle utleiehyttene er det avgjørende at bygningsplasseringen tilpasses terrenget og det 
overordnede landskapet, dvs. at ved plassering også tas hensyn til terrenget ved at skjemmende 
skjæringer- og fyllinger unngås. For utleiehytter 4-9 er maksimal fylling satt til 1 meter over 
gjennomsnittlig planert nivå, mens på de resterende utleiehyttene er denne satt til 1.5 m. Naturmark 
skal i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige tilstand innenfor tomtene.  
 
Utleiehyttene skal hovedsakelig oppføres i tre, men andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 
Taktekking skal være av torv, bord, trespon, eller liknende, mens alt av utvendig treverk, inkl. tretak, 
skal beises i en tjære- og jordfargeskala bestående av mørke nyanser.  
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Næring/tjenesteyting 
 
I dag er det dagligvarebutikk og rom for leie og selskapeligheter i 2. etasje. Området skal reguleres til 
dette i fremtiden slik at det også er mulighet for aktiviteter i tilknytning til servicefunksjoner for 
campingplassenes gjester og utleiehyttene. Bestemmelsene legger opp til at det kan bygges med 
totalt bebygd areal (BYA) inntil 50 % av tomtearealet (inkludert parkering, minimum 1 
biloppstillingsplass pr. 25 m2 salgsareal). Bygningen vil fungere som et viktig service tilbud for 
campingplass og utleiehytter, som det også gjør for lokalbefolkningen i dag.  

 
Campingplass og motell 
 
En større del av Sagodden er avsatt til campingområde, hvor det også planlegges motell. Motellet vil 
bli modifisert fra tidligere brakkerigger som har blitt brukt i forbindelse med anleggsdriften av 
Tunhovd dam. Totalt BYA på tomten settes til 25 % av tomtearealet, men det tillates å oppføre én 
eller flere bygninger på maksimalt BYA 300 m2. Fasade og tak skal tilpasses omgivelsene med maks. 
mønehøyde 7,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng til topp møne. Området er i dag fylt ut med 
masse, og har blitt planert. Det er nivåforskjell fra terrenget i bakkant, og til campingområdet, og 
uheldige landskapsvirkninger med negativ silhuett effekt vil være fraværende.  
  
Småbåtanlegg og brygger 
 
Småbåtanlegg er viktig for fritidstilbudet for både lokalbefolkning og besøkende på Sagodden. 
Båtplass anlegges både på vest- og østsiden av odden. Her kan det bygges brygge, og være opplag for 
båter vinterstid.  
 
Lekeplass 
 
Områdene for lekeplass er viktige friområder for barn- og unge, og en sosial samlingsplass på 
området både for barn og voksne. Det bør tilstrebes at deler av lekeplassen kan anlegges i naturlige 
omgivelser, dvs. at en del av lekeplassen kan utnyttes til lek i områder med spennende og varierte 
terrengformer, f. eks ved etablering av hinderløype som tar i bruk landskapets kvaliteter.  
 
Det er viktig at lekeplassene gjøres tilgjengelig for alle (universell utforming), og at det finnes et 
tilbud for alle aldersgrupper, både aktive og stille barn. Det planlegges i den forbindelse varierte 
lekeapparater og en ballbinge eller balløkke innenfor et av lekeområde. 
 
For en helhetlig landskapsopplevelse skal det ikke settes opp lekeplassutstyr som er spesielt ruvende 
i terrenget, dvs. at det ved høyde eller utforming kan skaper uheldige silhuett virkninger og 
eksponering i landskapet. Det skal tas hensyn til terrenginngrep ved bygging av lekeplass, og det er 
viktig at matjord tas vare på, og terreng planeres ut til slutt.  
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6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 
Ved butikken vil det på sørsiden av Fv. 120 kun tillates én utkjøring. Dette gjøres ved at eksisterende 
utkjørsel i øst saneres, mens eksiterende utkjørsel i vest oppgraderes til å tilfredsstille Statens 
Vegvesens sine normaler.   
 
Området vil betjenes av nye adkomstveger som vist på plankart. Dette gir en god tilgjengelighet ut på 
odden, og binder samtidig området sammen i et nettverk av mindre adkomstveger rundt utleiehytter 
og campingområdet.  
 
Det er spesielt viktig at alle veger i områder har en god tilgjengelighet for allmennheten, og derfor 
skal prinsippene om universell utforming være førende både på parkeringsplasser, adkomstveier og 
gangveier innenfor planområdet i størst mulig grad.  

Spesielt gangveien ytterst mot odden åpner for muligheten til å kunne se kulturminner, og samtidig få 
en opplevelse i naturmark, og med en nærhet til Tunhovdfjorden man ikke opplever lengre inn på 
odden. Det er derfor viktig at gangveien skal være inviterende til bruk for flest mulig folk. For å kunne 
forsere skrenter, berg og ellers store terrengforskjeller vil bruk av mindre installasjoner som bruer, 
etc. kunne tillates. Men prinsippene om mest mulig skånsomme terrenginngrep og tilpasning til 
omgivelsene skal alltid ligge til grunn for alle inngrep som utføres.    
 
Det vil anlegges en parkeringsplass nede ved Tunhovdfjorden som skal betjene badeområdet, 
båtutsett og friluftsområder, og skal være universelt utformet.  
 
Som et bidrag til den harmoniske landskapsopplevelsen som skal ligge til grunn for hele Sagodden 
skal det legges spesielt vekt på at nye veger forankres godt i terrenget, dvs. at skjemmende skjæring 
og fyllinger skal unngås. Det er viktig at veglinjen i størst mulig grad følger landskapets hovedformer, 
samtidig som det tilpasses lokaler terrengformer. Det har under flere befaringer vært undersøkt om 
planlagte veger kan tilpasses disse prinsipper.  
  
Ved anleggelse av veger skal øvre jordsjikt tas vare på og legges på anviste plasser, og tilføres 
skjæring- og fyllinger ved sluttarbeid. Eventuelle fylling og skjæring skal arronderes, og tilpasses 
opprinnelig terreng med myke overganger.  
 
Adkomstveger reguleres til totalt 5 og 6 meters bredde for å inkludere vegskulder, grøfter samt 
skjæring og fyllinger (6- meters regulert bredde er planlagt fra Fv.120 til badeplass, båtutsett og 
campingplass området pga. større trafikk). Gangveier har en reguleringsbredde på 3 meter.  
 
Det har blitt gjennomført flere utstikkinger av vegtraseen gjennom prosessen hvorav siste utstikking 
ble gjennomført i november 2015 for å samsvare med siste revidering av planen. Hensikten var, 
foruten å undersøke om vegen kunne plasseres iht. plankart uten for store terrenginngrep, også å få 
et mer detaljert høydegrunnlag for planleggingen enn eldre FKB-data. Høyder for siste 
stikningsplanen er vist under i tabellen. 
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Figur 6: Stikningsplan for veg med visning av høyde for senterlinje fra eksisterende terreng.   
 
Vegen vil ferdig planert ha en ca. høyde som stikningsplanen viser, men med noen unntak som 
beskrevet tydeligere under. Som allerede nevnt ovenfor skal prinsippene om universell utforming 
være en rød tråd i planen, og det er derfor viktig at vertikalkurvatur på veg ikke hindrer mobilitet. 
Prinsippene om universell utforming, og minst mulig terrenginngrep kan stedvis være vanskelig å 
kombinere. Som stikningsplanen viser byr terrenget på utfordringer visse steder, og hvis universell 
utforming skal opprettholdes over hele, eller det meste av veglinjen, må det enkelte steder gjøres 
noen kompromisser på minst mulig terrenginngrep for å akseptere slakere partier. Det er spesielt 
mellom punkt V3 og V4 at terrenget er brattest, med en stigning på ca. 1:5.5, som også er i bratteste 
laget for en bil selv om dette kun gjelder en svært liten strekning.  
 
Det er selvfølgelig liten hjelp i at resten av området på Sagodden er universelt utformet hvis denne 
delen av vegen ødelegger helheten, og skaper en barriere for bevegelseshemmede. Planlegger 
mener at spesielt dette området bør ha en universell utforming selv om det går ut over prinsippene 
om minst mulig terrenginngrep. Det er viktig å skape en sammenhengende veg uten barrierer da det 
ikke vil hindre bevegelseshemmede å ta turen fra utleiehyttene, og ned til campingplass området 
med badeplass, båtplass og servicetilbud uten å bruke f. eks bil.  
 
Også ved tomt 2 og eksisterende butikk vil ny veg være ganske bratt i begynnelsen der hvor den 
flankerer lekeplass og campingområdet. Universell utforming kan bidra til negative terreng inngrep 
med en betydelig skjæring av eksisterende bruddvegg, samtidig som det ville tatt en del av arealet 
for lekeplass, og planlegger mener derfor at bakken bør ha samme stigning som den allerede har i 
dag for å bedre kunne tilpasses eksisterende terreng. Universell utforming vil uansett bli 
opprettholdt i bakken mellom punkt V4 og V3 (utleiehytter 11-14) som beskrevet i avsnittet ovenfor, 
og det vil på denne vegen være en kontinuerlig universell utforming av Sagodden.  
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6.2.3 Grønnstruktur – friområde 
 
Områder markert som friområder har til hensikt å muliggjøre enkel tilretteleggelse for aktiviteter 
med tilhørende installasjoner. Det er et potensiale for at aktiviteter som utendørskonserter kan 
arrangeres, da terrenget og fjellformasjonene med klipper muliggjør anleggelse av scene/amfi med 
liten fjernvirkning, og i tillegg kan installasjonene tilpasses terrenget godt uten noen spesielle form 
for inngrep. Det er også intensjonen at disse installasjonene kan være mobile, dvs. være lett flyttbare 
i perioder de ikke brukes.  
 
Det vil også være mulighet for enkle aktiviteter som zipline etc. mellom kollene fordi landskapets 
naturlig form muliggjør slik aktivitet uten spesielle inngrep. 

 
6.2.4 Grønnstruktur – badeplass 
 
Området skal tilrettelegges for badeplass, og vil bli et viktig sosialt samlingspunkt. Fra parkeringsplass 
skal det vektlegges god tilgjengelig med universelt utformede løsninger.  Det skal opparbeides 
strandlinje.  
 
6.2.5 Friluftsområder 
 
Da større deler av Sagodden består i stor grad av menneskelig påvirket landskap, er regulerte 
friluftsområder derfor spesielt viktige for å opprettholde uberørt naturmark som fremdeles er intakt.  
 
Innenfor området skal den naturlige vegetasjon i størst mulig grad bestå, men planen åpner for 
tilrettelegging for regulert turveg som beskrevet tidligere (eget reguleringsformål).  
 
Eventuelle lednings- og kabelarbeider skal utføres på en slik måte at det blir minst mulig synlige spor 
etter at arbeidene er utført.  
 
Sett i et helhetlig perspektiv har friluftsområdene en viktig morfologisk funksjon, ved at den fungere 
som en lokal grønnstruktur ute på odden og delvis vil viske ut skillet mellom det bebygde og 
ubebygde. Vegetasjonen kan derfor veie opp for de bebygde omgivelsene ved at eventuelle negative 
eksponeringer viskes ut ved at harde flater og vinkler brytes av organiske former.  
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7. Plankart 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figur 7. Plankart.                      

 

 



  
Planbeskrivelse 

                                                                
 

24 

 

 
8. Virkninger av planforslaget 

 
Planen skal ikke konsekvens vurderes, men det vil likevel gjennomføres kvalitative vurderinger av 
noen av temaene fra ROS-analysen og lovpålagte vurderinger i henhold til naturmangfoldloven.  
 

8.1 Virkninger på landskapsbildet 
 

8.1.1 Veger  
 
Det er allerede redegjort for vegenes plassering i terrenget i kapittel 6 «Beskrivelser av 
planforslaget». Konklusjonen er at veglinjen skal tilpasses eksisterende terreng, og dessuten 
vektlegges kravene om universell utforming. Henvisning til stikningsplanen punkt V3 og V4 viser et 
spesielt bratt område som bør gjøres slakere for å bidra til universell utforming på hele parsellen. 
Dette blir også det eneste stedet som det er nødvendig å bryte med prinsippene om minst mulig 
terrenginngrep som skjæring og fylling. 
 
Planlegger mener at forholdet mellom skjæring og fylling må vurderes på stedet, og tilpasses 
eksisterende terreng. Terrengendringene for veg bør også ses i nøye sammenheng med 
opparbeidelse av utleiehyttene 11-14 for å skape en god og helhetlig landskapsarkitektur. Stedegne 
masser bør senere tilbakefylles, og terrenget arronderes slik at det følger terrengets småformer. 
Ingen skjæring og fyllingen bør anlegges på tvers, eller krysse eksiterende terrengkoter, fordi 
landskapets hovedformer sett fra avstand kan blir sterkt forringet (negativ fjernvirkning). Videre må 
det sikres jevne overganger fra fyllingsfot til eksisterende terreng, og hvor organiske former 
vektlegges i motsetning til geometrisk terrengforming. Prinsippene om naturlig revegetering 
vektlegges som siste finish.  
 
Denne delen av vegen ligger også på et sted som allerede har hatt store terrenginngrep i forbindelse 
med masseuttak og planering av et større område ved planlagt motell. Planlegger mener at nye tiltak 
med svært lite sannsynligvis kan forverre denne situasjon, og at hvis prinsippene beskrevet ovenfor 
blir fulgt, vil dette kunne bidra til en god restaurering av landskapet. 

 
8.1.2 Masseuttak  
 
I dag er bruddveggen vurdert å være opp mot 6 meter på det høyeste, og har en vinkel på 90 grader 
flere steder. For å bøte på dette dominerende terrenginngrepet, og samtidig gjøre nødvendige 
sikringstiltak mot fall, vil det dannes en stabil veggvinkel mot eksisterende bruddvegg. Fyllflaten skal 
ha en stigning på maksimalt 1:1.5, og består av løsmasser, blokker og steiner. Det skal ikke være 
større nivåsprang enn maksimalt 0.5 m fra bruddvegg og ned på fyllflaten. Det øvre sjiktet legges 
med egnet jord som skal bidra til naturlig revegetering.  
 
Tiltakene bidrar til at det ikke vil være nødvendig med sikringstiltak med gjerder etc. på kantene ved 
bruddvegg. Dessuten vil dette forbedre omgivelsene betraktelig på Sagodden. Det er viktig at den 
nye fyllingen gir rom for variasjoner i utforming, med avrundede kanter og organiske former.  
 
 
 
 



  
Planbeskrivelse 

                                                                
 

25 

 

 

 
Figur 8. Dette vil bli det fremtidige campingområdet. Bruddveggen ses i bakgrunnen.   
 
 

 

Figur 9. Prinsippskissen viser eksisterende og nytt terreng, og naturlig revegetering. Fyllingen er 1:1.5, og det er 

avsatt 0,5 meter nivåsprang mellom ny fylling og topp av bruddvegg. Snittlinjen representerer godt høyden på 

bruddveggen (i dette tilfelle ca. 5 meter), men er kun vist som illustrasjon, og må ikke brukes som grunnlag for 

oppmåling etc. da FKB data i dette området ikke er nøyaktig. 
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8.1.3 Bebyggelse og landskapsvirkning 
 
Riktig plassering av bygningene ute på odden har meget stor betydning for hvilke påvirkninger dette 
har på landskapsbildet. Planen legger opp til at utleiehyttene i hovedsak skal følge kotenes form med 
møneretning, og i tillegg plasseres godt i terrenget med minst mulig terrenginngrep. Det er dessuten 
lagt opp til en differensiering på hyttenes bygningsvolumer og kotehøyde ulike steder på odden 
(differensiering mellom utleiehytter tomt 4-9 og 10-15), noe planlegger mener er særdeles viktig 
tiltak for å få til gode løsninger. Dette vil hindre at silhuett effekten vil bli stor. Da planen i tillegg 
legger opp til bevaring av vegetasjon rundt omkring på tomter og friluftsområder vil de mest 
markerte silhuettene viskes ut. En viss fjernvirkning vil likevel ikke helt kunne unngås, men planlegger 
mener dette ikke vil bli av en negativ karakter. Reguleringsplanen legger opp til en god plassering av 
bygninger sikret gjennom planbestemmelser.  
 
Virkningene på landskapsbildet vil dessuten bli betraktelig bedre når området en gang er ferdig 
utbygget, og terrenget er satt i stand. Som allerede nevnt er det i dag svært mange sår i terrenget, og 
området har i tillegg hatt en funksjon som masseuttak, brakkerigg og lagring, noe som kan forsterke 
en noe negativ effekt av landskapet i dag. Planlegger mener at planen legger i stor grad opp til å bøte 
på dette i alle ledd, ved at terrenget settes i stand, og samtidig gi bedre estetiske opplevelse av 
omgivelsene.   
 

8.2 Virkninger på naturverdier og biologisk mangfold 
 
I naturmangfoldloven (NML) kapittel II setter det krav om redegjørelse for naturmangfoldet, og at 
avbøtende tiltak skal beskrives. Kunnskapsgrunnlaget hjemlet i NML § 8 er utredet ved søk i ulike 
databaser som en del av ROS-analysen. Det ble ikke funnet opplysninger om sårbarhet innenfor 
planområde knyttet til natur og biologisk mangfold, og det vurderes at tiltaket ikke vil ha noen 
negative konsekvenser.  
 
Hensyn til «føre-var prinsippet» i NML § 9 har blitt ivaretatt i planbestemmelsene, ved at 
naturmarken søkes bevart innenfor områder for bebyggelse og friluftsområdene så langt som mulig, 
samtidig som at terrengendringer skal utføres skånsomt ved alle tiltak og at prinsippene om naturlig 
revegetering gjør at stedegne arter beholdes.  
 
Sett i et landskapsøkologisk perspektiv vil bevaring av naturmark kunne bidra til mindre 
fragmentering av potensielt viktige biotoper som ikke er dokumentert, men som kan eksistere, og 
derfor mer sannsynlighet for at disse opprettholdes i fremtiden (NML § 4 og § 5).  
 
Planlegger mener at dette er en tilstrekkelig undersøkelse for at den generelle aktsomhetsplikten i 
NML § 6 er overholdt, samt at området har fått en vurdering etter den samlede belastningen som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for i NML § 10.  
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8.3 Skredfare 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine kart viser områder ved Fv. 120 markert som 
potensielt utsatt for jord, flomskred og snøskred. Kartene dekker jordskred og små- og mellomstore 
flomskred, i tillegg til løsning- og utløsningsområde for snøskred.  I følge NVE gir aktsomhetskartene 
«ikke opplysninger om faregraden i form av sannsynlighet eller hyppighet for skredtypen som kartet 
omhandler» (NVE sine kartdatabaser) 
 
Det er i tillegg registrert opplysninger om skredhendelser ved Fv. 120 rett vest for ny utkjørsel til 
Sagodden (NVE).  Dette dreier seg om is/stein som har løsnet fra vegskjæring/fjellhylle. Fjellet er 
meget bratt opp fra fylkesvegen, og dette er en av flere hendelser på fylkesvegen i nærheten. 
Opplysninger om dette bidro til at mindre del av planområde nord for FV.120 som i utgangspunktet 
var regulert som utleiehytter ble fjernet fra planen, for å unngå nye skredvurderinger og fordyrende 
mulige sikringstiltak.  
 
En del av utløpsområde for snøskred strekker seg fortsatt inn i planområdet, men dette er 
hovedsakelig på fylkesvegens grunn, og er vegmyndighetenes ansvar. Det er imidlertid ikke registrert 
snøskred her fra før. Ingen byggeområder vil nå bli berørt av sonen for snøskred, og planlegger 
mener derfor det ikke er nødvendige med ytterligere utredninger av fagkyndig konsulent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Bilde øverst til venstre viser potensielt jord og flomskred.  Øverst til høyre er det markert skredhendelse på 

Fv. 120 (rød firkant), mens nederste bildet vises snøskred. Ingen av temakartene viser at planlagt bebyggelse på 

Sagodden vil bli berørt.         
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8.4 Ny kryssløsning ved Fv. 120. 
 
Ny kryssløsning ved butikk vil gjennomføres etter Statens Vegvesen sine krav. Kysset vil samtidig gi 
en bedre trafikksikkerhet ved at det blir en større avstand mot bakketoppen i øst, og generelt mer 
oversiktlig, spesielt for de som krysser vegen. Samtidig er det spesielt viktig at kryssløsningen har 
frisiktsoner hvor fri sikt over 0.5 m over planum for tilstøtende veier ikke må bli hindret.  
 
I tilknytning til planen vil det sannsynligvis bli noe mer trafikk inn på området, spesielt i 
sommersesongen med campingturister og høysesong for utleie, men det vurderes ikke nødvendig å 
planlegge for kollektivtransport, eller spesielle løsninger for gående- og syklene på området eller 
langsmed Fv. 120. Grunnen for dette er at fasilitetene på området er lokalisert mest mulig vekk fra 
vegen og at aktivitetene det legges opp til foregår inne på odden. Etter planleggers syn vil heller ikke 
planen berører spørsmål om sikkerhet for barn i tilknytning skoleveg etc.  
 

8.5 Støyvurderinger  
 
I brev fra Statens vegvesen datert 04.08.2005 står det skrevet at «for regulering av støyømfintlig 
bebyggelse nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak 
innarbeidet i planen» (utdrag brev). Det ble gjennomført støyvurderingen etter planretningslinje T-
1442 for å avdekke mulige konflikter med trafikkstøy og planlagt bebyggelse, lekeplasser og 
friområder for Fv. 120.  

Figur 11. Støysonekart ble utarbeidet tidlig i prosessen.  
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Støyvurderingene (se figur 8) viser at tiltakene i planen ligger utenfor den risikoutsatte røde sonen, 
samtidig som det er en god avstand til gul sone for all type bebyggelse og felles utomhusarealer. Det 
er trafikk med ÅDT = 375 på Fv. 120, og trafikken er derfor av en beskjeden grad mesteparten av 
døgnet. Majoriteten av ny utleiehytter og motell vil også anlegges lang inn på odden, samtidig som 
en del av bebyggelsen vil ligge på et lavere nivå i terrenget som ytterligere bidrar til å distansere seg 
fra støykildene. Dessuten legger bestemmelsene vekt på bevaring av naturmark, og busker, trær og 
annen vegetasjon vil derfor virke ytterligere støydempende.   
 
Det samme gjelder beliggenheten for uteomhusarealer som lekeplasser, friområder, badeplass og 
det store campingområdet med motell. Disse områdene vil ligge på fordelaktige steder med tanke på 
avstand til eventuelt vegstøy. Som en ekstra buffer vil eksiterende bygninger (f. eks butikk etc.), og 
nye boliger og utleiehytter bidra til en ekstra barriereeffekt mot vegen. 
 
De mest «eksponerte» bygningene for støykilde vil være boligtomtene, og de fremtredende 
utleiehyttene 4-6 som har fritt utsyn til FV. 120. Etter planleggers oppfatning er det riktignok ikke 
nødvendig å gjøre tiltak her, jf. støysonekart. Ved befaringer ble heller ikke støyen oppfattet som 
plagsomt.  
 
Det skal riktignok sies at lyden bærer langt ved Tunhovdfjorden, pga. det åpne landskapet ved 
fjorden, og spesielt ved de høye, ikke vegetasjonskledde bergveggene ved Øygardsgrend (butikken) 
som absorberer svært lite lyd, og bidrar til at lyden reflekterer effektivt tilbake fra bergvegg og til 
omgivelsene. Dette er uansett ikke støy som virker sjenerende, og som er svært «tilvennende» på en 
plass som dette. 
 
Det er også vedtatt å flytte skiltene for 50-sonen lenger mot vest (utenfor planområdet) på grunn av 
trafikksikkerheten i nytt kryss, og dette vil også bidra til å senke farten mye tidligere før bilene 
passerer bakken ned mot Sagodden, noe som i tillegg vil gi mindre støy ved lavere hastighet.  
 
Konklusjonen er at støyproblematikk ikke vil være tilsted på Sagodden, og det er derfor ikke 
innarbeidet tiltak for reduksjon av støy på Sagodden.  
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