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«Kommuneplan» 

        Våler 23.10.2021 

 

Innspill/kommentarer til Kommuneplan 

Vi viser til høringsutkast av kommuneplan 2021-2033 gjeldende Rød 2. 

Innledningsvis vil vi etterlyse svar på vårt brev datert 03.01 2021 vedrørende Rød 2, vedlagt som 

kopi. Vi kan ikke se i saksdokumenter til høringsutkastet at dere har tatt hensyn til noen av de 

spørsmål/innspill som fremkommer i vårt brev. Vi venter fortsatt på en tilbakemelding.  

Vårt brev av 3.1 2021 tar også opp noen av de samme spørsmål som brev fra beboerne på Rød 1 

datert 11.1.2021. Brevet er heller ikke besvart av Våler kommune, Arkitekturverket AS og Statens 

vegvesen. 

 

I samlet saksfremstilling på side 7 fremkommer at kommunedirektør vil åpne for en begrenset 

utbygging av feltet Rød 2. Dette til tross for kommunestyrets vedtak om å avvente utbygging både på 

grunn av det ikke er kapasitet i barnehage og skole på Våk per i dag eller at utbygging skal prioriteres 

til Kirkebygden som skal være Våler kommunes sentrum. Det er positivt med en trinnvis utbygging av 

Rød 2, men det betinger at de punkter som er bemerket nedenfor er ivaretatt før utbygging 

iverksettes. Da disse 2 punkter ikke er ivaretatt pr. d. d. betrakter vi det som uforsvarlig å starte 

utbygging av Rød 2 av 2 grunner: 

 

1 Barnehage- og skolekapasitet 

Det er ofte barnefamilier som flytter til Våler. Ved en utbygging på 15-20 boliger per år på Rød 2, har 

vi et estimat at hver familie som flytter inn i disse boliger i snitt har 1,5 barn i barnehagealder og/ 

eller skolealder. Ved antagelse om 20 boliger per år vil det utgjøre 30 barn per år (1,5 barn x 20 

boliger). Dette er mye når kommunen ikke har noen kapasitet å tilby når det gjelder barnehage- eller 

skoleplass.  Også ved antagelse at det kun blir 50% av boligene som har barn vil det bli 15 barn per år. 

Uansett har kommunen ikke plass til så mange barn foreløpig.  

 

2 Trafikkavvikling Rødområdet 

Vi viser til vårt brev datert 03.01.2021 (vedlagt kopi ) der det fremkommer stor bekymring for 

trafikken på Røedlia og de konsekvenser dette vil ha dersom det ikke tilrettelegges for andre inn- og 

utfartsveier til Rød 2 feltet enn via Røedlia og fylkesvei 120. Våler kommune er en pendlerkommune. 

Derfor må det regnes med at de i yrkesaktiv alder som flytter til Rød 2 feltet har 2 biler per boenhet. 

Det fremkommer i samlet saksfremlegg at det er foreslått et omfang på ca 300 boenheter. Det vil 



bety ca. 600 biler. Det kommer i tillegg til den trafikk vi har i dag på Rød 1 som er sirka 140 biler. Det 

er altså en svært stor økning av trafikken. Det vil bli kø i rushtidene på morgenen og ettermiddagen 

og Ileveien vil bli berørt og brukt som en avlastningsvei. Det vil bli køer både på Røedlia og Ileveien. I 

vårt brev datert 03.01.2021 ber vi om å få vite planene dere arbeider ut ifra når det gjelder 

boenheter og hvor mange biler og trafikk dere kalkulerer inn og ut av det nye feltet. Hvordan ser 

kommunen for seg at man kan løse den store trafikkøkningen dette vil medføre.  Av 

sikkerhetsmessige grunner er det uforsvarlig å legge mer trafikk til Røedlia med utfart til Fv 120.   

Vi venter fortsatt på svar fra Våler kommune. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ulla Listerud  (sign)   Gunnar Listerud  (sign) 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Ulla og Gunnar Listerud datert 3.1. 2021 

Brev fra Rød 1 datert 11.1. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






