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1. SAMMENDRAG 
 

Fredrikstad kommune ønsker å gi barn og unge et bedre rideskoletilbud, og skape et utviklingsmiljø for 

hestesporten. Natur- og ridesenter på Bekkevold skal samtidig være en inngangsport til Østsidemarka 

for byens befolkning, med servicefasiliteter som parkering og toaletter. 

I dag er Fredrikstad Ridesenter på Bekkevold et nedslitt og umoderne ridesenter, med store behov for 

oppgradering og utbygging. 

WSP lagde i 2017 en behovs- og alternativanalyse som en del av konseptvalgutredningen. Basert på 

denne har det blitt bearbeidet alternativer som dekker de kartlagte behovene i nært samarbeid med 

brukerne av ridesenteret. Ved varsel om oppstart kom det mange innspill knyttet til plassering av bygg 

på tomten da det var del av «byens marker». Alternativene som ble utarbeidet har blitt gjennomgått i 

regionalt planforum samt i intern høringsgruppe i kommunen. Sentrale problemstillinger har vært 

knyttet til sikt fra Kongsten fort og siktlinjene nordøstover slik at ridesenteret ikke ødelegger 

helhetsinntrykket av de historiske markene. Basert på tilbakemeldingene har alternativene på nytt blitt 

bearbeidet og har endt opp med planforslaget slik det foreligger i dag.  

I samråd med Fredrikstad kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om 

konsekvensutredning.   

Oppstart av planarbeidet ble varslet 10.05.2017 med annonse i Fredriksstad Blad og brev til 

grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Det kom inn 12 innspill til 

planarbeidet som er vurdert. 
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2. BAKGRUNN 
 

2.1 Hensikten med planen 
Fredrikstad kommune ønsker å gi barn og unge et bedre rideskoletilbud, og skape et utviklingsmiljø for 

hestesporten. Ridesenter på Bekkevold skal samtidig være en inngangsport til Østsidemarka for byens 

befolkning, med servicefasiliteter som parkering og toaletter. 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent 
Forslag til detaljregulering fremmes av Fredrikstad kommune, Teknisk drift Prosjektutvikling 

• Forslagsstiller – Fredrikstad kommune, Teknisk drift Prosjektutvikling v/ Anna Klara Jonsson 
(annajo@fredrikstad.kommune.no) 

• Plankonsulent – Sweco Norge AS v/ Jardar Nymoen (jardar.nymoen@sweco.no),                
Silje Nesland Lunde (silje.nesland.lunde@sweco.no), Marianne B. Glomvik 
(marianne.glomvik@sweco.no) og May Lund Bjerk (may.lund.bjerk@sweco.no)  

• Arkitekt for behovsanlaysen og alternativvurdering – WSP Norge AS v/ Hege Rydland 
(hege.rydland@wsp.no) og Eirikur Ingòlfsson  

• Arkitekt for endelig konseptet til nytt ridesenter – asas arkitektur v/ Dag Spangen (ds@as-
as.no) og Ola Spangen (ola.spangen@as-as.no).  

• Landskapsarkitekt: Rambøll v/ Hege Saxebøl Moum (hege.moum@ramboll.no)  
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Fredrikstad kommune eier i dag ridesenteret på Bekkevold gård. Ridesenteret er umoderne og nedslitt, 

og Fredrikstad kommune har siden 2009 jobbet med etablering av ridesenter på Thorslund for å 

erstatte ridesenteret på Bekkevold. Ambisjonen var å etablere et ridesenter som kunne holde 

internasjonale arrangement til byen. Det viste seg å være vanskelig å bygge ridesenter på Thorslund 

og planene ble skrinlagt i 2016. Kommunen ønsket så å utrede muligheten for å rehabilitere/bygge et 

nytt ridesenter i mindre format på Bekkevold, hvor det ligger et eksisterende ridesenter i dag. 

Nedenfor følger en kort gjennomgang av hendelsesforløpet for ridesenteret fra den gang prosjektet 
var planlagt på Thorslund frem til det pågående planarbeidet i dag.  

Dato Hendelse/vedtak 

05.12.2013 Bystyret vedtok i møte å sette av midler til å etablere et ridesenter på Thorslund. 
I samme møte ble planprogram for områderegulering for Thorslund fastsatt. Det 
ble startet områderegulering med konsekvensutredning for nytt ridesenter og 
camping.  
 

11.09.2014 Saken ble behandlet i nytt bystyremøte. 
Bystyrets vedtak (sak 13/2409-12) lyder slik: 
1. Forprosjekt for ridesenter gjennomføres innenfor det mulighetsrom som 

saken beskriver 
2. Forprosjekt for ridesenter skal berøre alle rideklubber i Fredrikstad 
3. Områdereguleringen for ridesenter på Thorslund sluttføres 
 

06.07.2015 Dispensasjon fra plankravet på kryssløsning mellom ny fv. 107 og rv. 111  
Habornveien.  
 

mailto:jardar.nymoen@sweco.no
mailto:silje.nesland.lunde@sweco.no
mailto:marianne.glomvik@sweco.no
mailto:may.lund.bjerk@sweco.no
mailto:hege.rydland@wsp.no
mailto:ds@as-as.no
mailto:ds@as-as.no
mailto:ola.spangen@as-as.no
mailto:hege.moum@ramboll.no
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21.09.2015 
20.10.2015 

Innsigelser fra Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og NVE 
hovedsakelig grunnet jordvern og grunnforhold.  

17.06.2016 Budsjett og handlingsplan 2017-2020 vedtas. Som en følge av innsigelsene ble 
Reguleringsplan for ridesenter på Thorslund i behandlingen av budsjett og 
handlingsplan skrinlagt. I vedtaket omtales utvidelse av Bekkevold gård for første 
gang: «Behovet søkes dekket gjennom en utvidelse på Bekkevold. Budsjetteres 
med en total investeringsramme på 38,8 millioner kroner (usikkert anslag) og 
byggestart i 2018.» (Budsjett og handlingsplan 2017-2020 side 44). 
 

06.07.2015 Tillatelse om midlertidig tiltak - paddocker og treningsbane, med to år. 

2017 Ny søknad om forlengelse av midlertidige tiltak, med to år (saksnr. 304/16). 
 

2017 Tillatelse om midlertidig tiltak - dommertårn og kiosk/spisepaviljong med 
tilhørende WC (saksnr. 437/17).   
 

12.05.2017 Varsl om oppstart av planarbeider på Bekkevold 

17.08.2017 Søknad om jordvoll mot fv107 
 

08.09.2017 Avslag på søknad om jordvoll mot fv107 

04.04.2018 På bakgrunn av gjennomførte utredningene av WSP (behovsanalyse og 
alternativanalyse) vedtok kultur- og miljøutvalget at det skal arbeides videre med 
ridesenter på Bekkevold innenfor alternativ 2: 

 Natur- og ridesenter med funksjonsinnhold som sikrer et bedre tilbud til 
barn og unge, bedre treningsforhold for hesteeiere, og sikrer inngangsport 
til marka og aktivitetsbyen. Det legges til rette for flerbruk av ridesenteret 
og at ridesenteret skal være tilgjengelig for alle. Kafe, kjøkken, flere 
arbeidsplasser og møterom bygges fullt ut, og det medtas stevnestaller. 

 

2.4 Krav om konsekvensutredning  
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med tilhørende 

konsekvensutredning. Nedenfor følger en vurdering av om detaljreguleringsplan for Bekkevold 

ridesenter utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-

06-21-854), som trådte i kraft 01.07.2017.  

Kapittel 2 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

 

Reguleringsarbeidet er ikke konsekvensutredet i en tidligere plan og vurderes dermed etter vedlegg I. 

Reguleringsplanen faller ikke inn under noen av punktene i vedlegg I som utløser krav til 

konsekvensutredning. 

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 
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a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 

b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og 

som vedtas av et departement 

Reguleringsplanen omfattes ikke av punkter i Vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven, eller andre lover som fastsetter rammer for tiltak i Vedlegg I og II og som 

skal vedtas av departementet. Det utløses derfor ikke krav om konsekvensutredning etter § 7. 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn.  

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal alltid konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding. 

 

Reguleringsplanen er vurdert etter vedlegg II, men faller ikke inn under noen av punktene.  

Planen behøver derfor ikke å vurderes videre etter §§ 9 og 10 i kapittel 3. 

Konklusjon  

Etter en samlet vurdering vurderes det at tiltaket ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Planen faller ikke inn under forskriften, og skal ikke konsekvensutredes. Det skal derimot gjøres en 

vurdering av virkningene av planen i planbeskrivelsen. Temaer det særlig skal sees nærmere på er 

landbruk og jordvern, nærmiljø og friluftsliv, landskap, naturverdier, trafikk, barns interesser, 

kulturminner og kulturmiljø. 

 

  



Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter PlanID 3004 01061160 

10 
 

3. PLANPROSESSEN 
 

3.1 Varsel om oppstart 
Det ble varslet oppstart av planarbeid den 12.05.2017 i avisen Fredrikstad Blad, med merknadsfrist 

23.06.2017, iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Det ble i tillegg sendt ut brev til berørte parter og 

annonsert på kommunens nettside.  

3.2 Innkomne merknader 
Det kom 12 skriftlige merknader til varsel om oppstart. En sammenfatting av merknader med 

kommentar og merknadene i sin helhet fremgår av vedlegg 5.  

Nr. Offentlige myndigheter Datert 

01. Fylkesmannen i Østfold 21.06.2017 

02. Østfold fylkeskommune 14.06.2017 

03. Statens vegvesen 23.06.2017 

04. Bane NOR 22.05.2017 

05. Forsvarsbygg 23.06.2017 

06. Fiskeridirektoratet 02.06.2017 

07. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst 09.06.2017 

08. Byantikvaren, seksjon for kultur miljø og byutvikling, Fredrikstad kommune 22.06.2017 

09. Virksomhet Park, Fredrikstad kommune 26.05.2017 

10. Barnetalsperson, Fredrikstad kommune 22.05.2017 

 Private, foreninger, interesseorganisasjoner o.l.  

11. Hafslund Nett AS 15.05.2017 

12. Fredrikstad hytteforening v/ leder Rolf A. Hauge 18.05.2017 

 

3.3 Medvirkningsprosessen 
Parallelt med planarbeidet har det blitt utarbeidet en behovsanalyse og alternativvurdering av WSP på 

vegne av Fredrikstad kommune. Arbeidet med analysene ble ferdigstilt i desember 2017. Som et ledd 

i behovsanalysen har det blitt utført dialog med berørte interessenter til prosjektet som 

fylkeskonservator, Fredrikstad idrettsråd, Fredrikstad og omegn rideklubb, Borge rideklubb, Gamle 

Fredrikstad golfklubb, Gudeberg lokalsamfunn, Foreningen gamle Fredrikstad, Visit Fredrikstad og 

Hvaler, Byens Marker velforening samt ulike etater i kommunen. 

Dialogen er oppsummert i Behovsanalyse for Ridesenter på Bekkevold – behov, mål og krav (WSP 

Norge, 2017), kap. 6.  

Fredrikstad kommune, WSP og ASAS arkitekter har gjennomført flere brukergruppemøter med 

avdelinger i kommunen for oppvekst, helse og drift, samt Fredrikstad og omegn rideklubb.  Etter valg 
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av alternativ vedtatt i Kultur og miljøutvalget i april 2018 har prosjektgruppen videreutviklet valgt 

alternativ. Brukergruppen i prosjektet har bestått av representanter fra ulike seksjoner i kommunen 

så som utdanning og oppvekt, helse og velferd og teknisk drift samt Fredrikstad idrettsråd, Fredrikstad 

med omegn rideklubb. Borge rideklubb har vart invitert til brukermøtene. 

3.4  Vurdering av alternativ  
WSP har laget en behovsanalyse som ble ferdigstilt i september 2017 (ligger vedlagt, vedlegg 6) som 

del av konseptvalgutredningen. Analysen var grunnlaget for videre arbeid med ridesenteret og 

avdekket at dagens hovedbruker av ridesenteret opplever stor etterspørsel etter rideskoletilbud og 

treningsmuligheter for hesteeiere.  

WSP utarbeidet i tillegg en alternativanalyse (vedlegg 12), også som en del av konseptvalgutredningen. 

I forkant av selve analysen av alternativene ble det gjort en vekting av resultatmålene tid, kostnad og 

kvalitet. Av økonomiske grunner har det vært en forutsetning at den ene ridebanen og de 30 enkle 

paddockene som er relativt nye beholdes. Alternativanalysen identifiserte følgende alternativer som 

de mest aktuelle:  

Alternativ 1: 

Alternativ 1 tar utgangspunkt i kommunens ønske om å utvikle et natur- og ridesenter på Bekkevold. 

Det er viktig at det legges til rette for flerbruk av ridesenteret. Enkelte av funksjonene i ridesenteret 

skal være tilgjengelig for alle. Turgåere i Østsidemarka skal kunne benytte toalettfasiliteter ved 

ridesenteret. De to ridehallene er plassert langt inn på tomten mot golfbanen, og parallelt med 

retningen på åsryggen i Østsidemarka. De 50 stallplassene er plassert langs den ene langside av den 

store ridehallen. Støttefunksjoner til hallene og banene er plassert ved kortsiden av den store 

ridehallen mot paddockene.   
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Figur 1: Alternativ 1 fra alternativanalysen 

 

 

Alternativ 2: 

Alternativ 2 tar utgangspunkt i rideklubbens ønsker for ridesenteret på Bekkevold. 

Funksjonsprogrammet i alternativet er det samme som i alternativ 1, men i alternativ 2 medtas kafé, 

kjøkken, ekstra arbeidsplasser og møterom fullt utbygd. Stevnestallene er også medtatt. For alternativ 

2 er det utarbeidet illustrasjoner som viser to mulige plasseringer av funksjoner innenfor området. 

Illustrasjonene er merket med Alternativ 2a og Alternativ 2b. Funksjonsinnholdet er likt for begge 

alternativene. Illustrasjonene viser at funksjonene får plass på tomten, men viser ikke endelige 

løsninger. 
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Figur 2: Alternativ 2a fra alternativanalysen 

 

Ridehallene er plassert i vinkel rundt eksisterende ridebane 1. De 25 stallplassene for private hester er 

plassert i stall ved Torsnesveien, og de 25 stallplassene for rideskolehester er plassert på den ene 

kortsiden av den store ridehallen, med nærhet til de to store paddockene.  Støttefunksjoner, lager og 

servicefunksjoner er plassert på den østre langsiden av den store ridehallen. Tribune og dommerbod 

er plassert på langsiden i den store ridehallen mot eksisterende ridebane 1. Nye single paddocker er 

plassert ved eksisterende paddocker. Hovedadkomst til ridesenteret er i østre del av tomten.   
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Figur 3: Alternativ 2b fra alternativanalysen 

 

Ridehallene rammer inn ridebanene mot nord og øst. Tribune og dommerbod er plassert på langsiden 

av den store ridehallen mot eksisterende ridebane 1. Støttefunksjonene for ridehallene og ridebanene, 

samt sekretariat, arbeidsplasser og møterom, er plassert i bygg mellom ridehallene. Kafé, kjøkken og 

toalettfasiliteter er plassert på den vestre kortsiden av den store ridehallen, for å være tilgjengelig for 

turgåere. De 50 stallplassene er fordelt på to bygg, og danner et tun mellom den ene store paddocken. 

Den andre store paddocken er plassert ved den store ridehallen. Nye single paddocker er plassert ved 

de eksisterende paddockene. Stevnestallene bygges bak den store ridehallen mot gangsti nord for 

området. 

Alternativ 3: 
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Figur 4: Alternativ 3 fra alternativanalysen 

 

De 70 stallplassene er fordelt på tre staller som danner et tun ved Oldenborgbekken. Ridehallene er 

plassert lengst inne på tomten mot gangvei langs golfbanen, og parallelt med retningen på åsryggen i 

Østsidemarka. Tribune og dommerbod er plassert på langsiden av den store ridehallen mot 

eksisterende ridebane 1. Støttefunksjoner, lager, kaféer med mer, er plassert på kortsiden av den store 

ridehallen. Toalettfasiliteter er plassert mot nord, for å være lett tilgjengelig for turgåere i området. 

Nye paddocker er plassert ved eksisterende paddocker og stallene. De store rideskolepaddockene er 

plassert i nord mot golfbanen. De 200 stevnestallene etableres ved ridehallene. 

Videreført alternativ 

Alternativ 1, 2a, 2b inneholder minimumskravene for ridesenteret basert på skal-kravene fra 

behovsanalysen, Alternativ 3 inneholder et senter som også oppfyller prosjektets bør-krav fra 

behovsanalysen. Kommunen ønsket å legge alternativ 2 til grunn for det videre arbeidet. Alternativet 

ble videre bearbeidet av ASAS arkitektur sine arkitekter hvor det ble utarbeidet tre forskjellige 

utformingsforslag. 
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Figur 5: Bearbeidede skisser av videreført alternativ fra alternativanalysen. Det var den siste varianten (på høyre side) som 
ble ønsket viedereført og ble igjen bearbeidet i dialog med fylkeskonservatoren. 

 

Ved varsel om oppstart kom det mange innspill knyttet til plassering av bygg på tomten da det var del 

av «byens marker». Alternativene som ble utarbeidet i alternativanalysen og de bearbeidede skissene 

fra ASAS arkitektur har blitt gjennomgått i regionalt planforum, samt i intern høringsgruppe i 

kommunen. Forslagene har kontinuerlig blitt bearbeidet etter tilbakemelding fra ulike offentlige 

myndigheter. 

I dialogen med fylkeskonservatoren har en sentral problemstilling vært knyttet til sikt fra Kongsten fort 

og siktlinjene nordøstover slik at ridesenteret ikke ødelegger helhetsinntrykket av de historiske 

markene. På bakgrunn av disse problemstillingene har det blant annet blitt utarbeidet ett volumstudie 

(vedlegg 11). Generelt har det vært viktig at bebyggelsen ikke skal ligge for nærme veien samt at 

ridehallene blir trukket mest mulig mot åssidene for å åpne opp for landskapsinntrykket. Samtidig skal 

ridesenteret ha en funksjonell utforming for brukerne. Basert på tilbakemeldingene har alternativene 

på nytt blitt bearbeidet og har endt opp med planforslaget slik det foreligger i dag.  

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

4.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Følgende statlige planretningslinjer gjør seg gjeldende i planområdet:  

4.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjen for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble fastsatt av 

Miljøverndepartementet 20. September 1995. Hensikten med retningslinjen er å synliggjøre og styrke 

barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandling, og gi kommunene bedre grunnlag for å 

integrere og ivareta barn og unges interesser. Dette gjøres bl.a. ved at barn og unge involveres i 

planleggingen av arealer og anlegg som har betydning for dem, for at omfang og kvalitet skal sikres i 

planer der barn og unge er berørt. Det settes bl.a. krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt 

krav til utformingen av arealer og anlegg. 

4.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging erstatter tidligere 

rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93. Retningslinjene ble 

fastsatt 26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 

transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. En 
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samordnet planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet tilrettelegger for en mest mulig 

effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er 

kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til 

hovedveinettet, grønnstrukturer, biologiske mangfold og estetiske kvaliteter. 

4.1.3 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 

klimaendringene (klimatilpasning). 

4.1.4 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 vedtatt 26.1.2005, og revidert per 

januar 2017. Retningslinjen gjelder utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i 

ytre miljø, og arealbruken i støyutsatte områder. Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en 

langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Den er utarbeidet i tråd med EU-

regelverkets metoder og enheter, og er koordinert med regelverket om lydforhold i bygninger, som er 

gitt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig 

bindende. Statlige myndigheter kan imidlertid gi innsigelse dersom det gjøres vesentlige avvik. 

4.1.5 T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god 

arealplanlegging. Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 

kommunenes arealplanlegging. Anbefalte luftforurensningsgrenser skal legges til grunn ved 

planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. I rød sone er hovedregelen at ny bebyggelse som er 

følsom for luftforurensing unngås, mens gul sone er en vurderingssone der ny bebyggelse bør 

tilfredsstille visse minimumskrav. 

4.1.6 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold (2015) 
Planområdet inngår i Riksantikvarens rapport om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 

Østfold, 2015. Begrunnelsen for denne statusen fremgår av rapporten som følgende: 

Gamlebyen i Fredrikstad er Nordens eneste bevarte festningsby. Tilgangen på åpne 

jordbruksmarker var avgjørende for at Borg ble erstattet med en ny by her i 1567. Sammenhengene 

mellom de mange kulturminnene i dette landskapet, særlig byen og markene rundt, gir landskapet 

stor verdi. Fredrikstad er én av svært få norske byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er 

bevart som åpne arealer. 

Videre fremgår det at de åpne markene og de mange kulturhistoriske forbindelsene i dette landskapet 

er svært sårbare for utbygging. Landskapet er svært nær smertegrensen for hva forterrenget til 

festningen og bymarken tåler av bebyggelse. Det bør derfor stilles strenge krav til plassering, tilpasning 

og god arkitektur i nye byggeprosjekter. Av kulturhistoriske hensyn er det viktig å forvalte disse 

bymiljøene i en større landskapssammenheng. 

 

4.2 Fylkeskommunale planer 
4.2.1 Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 (2018) 
I gjeldende fylkesplan er planområdet avsatt til LNF.  
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4.2.2 Regional planstrategi for Østfold (2016-2019) 
Regional planstrategi skal beskrive utfordringene i Østfoldsamfunnet og prioritere hvordan disse skal 

møtes gjennom planleggingen. Hovedutfordringene planstrategien skisserte for perioden 2016-2019 

at er å øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten og samordne innsatsen for utvikling av 

fremtidens kompetanse.  

4.2.3 Kulturminneplan for Østfold (2011-2022) 
Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med rullering av Regionalplan Kultur 2018 - 2021 for 

Østfold. Regional kulturplan skal inneholde målsettinger, prioriteringer og handlingsprogram for 

arbeidet med kulturfeltet i Østfold, og forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og 

virksomhet. Kulturplanen tar utgangspunkt i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050». 

4.2.4 Østfold i bevegelse. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (2018-2029) 
Ny plan ble vedtatt av fylkestinget 20.06.2018. Forrige plan hadde to adskilte deler, en for idrett og en 

for friluftsliv, begge med egne målsettinger og strategier. Den nye planen kombinerer områdene idrett 

og friluftsliv, i målsettinger, strategier og handlingsprogram. I tillegg er temaet fysisk aktivitet integrert 

i planen. Navnet «Østfold i bevegelse» henspiller til hovedmålet for planen som er «fysisk aktivitet for 

alle».   

4.3 Kommunale planer 
4.3.1 Kommuneplanens arealdel (2020-2032) 
Arealet som er omfattet av planforslaget, er i kommuneplanens arealdel 2020-2032 avsatt til 

formålene idrettsanlegg, blågrønn struktur, bebyggelse og anlegg og LNF - tiltak for stedbunden 

næring. Planområdet omfattes i tillegg av hensynssone H510 landbruk, H550 landskap, H570 

kulturmiljø, samt faresone H320 flomfare.  
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Figur 6: Utklipp  fra gjeldende arealdel i kommuneplanen (2020-2032) over Bekkevold og de nærmeste nærområdene  

4.3.2 Kommuneplanens samfunnsdel, Fredrikstad mot 2030 (2018) 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 26.04.2018, er tuftet på tre innsatsområder; å leve, å skape 

og å møte framtiden. Disse svarer på hvert sitt bærekraftelement (sosial, økonomisk og miljømessig 

bærekraft), og sier noe om hvordan framtiden i Fredrikstad skal bli. Planen angir bl.a. at det skal 

utvikles og sikres områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene, at det skal 

sikres en utvikling der arkitektoniske kvaliteter blir ivaretatt, og bruke kulturminner, kulturmiljøer og 

Gamlebyens unike rolle som en ressurs i byutviklingen.  

4.3.3 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde (2011-2023) 
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde ble vedtatt 16.06.2011 og er en oversiktsplan som viser 

hvordan arealene i byområdet skal benyttes de neste 12 årene.  Byområdeplanen er avgrenset i 

Gamlebyveien og omfatter Gamlebyen og Kongsten fort. Planforslaget ligger utenfor byområdet. 

Programmet «Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad» omtales imidlertid i kommunedelplanen, og dette 

beskriver forutsetninger som er aktuelle for reguleringsforslaget. Å legge til rette for økt aktivitet er et 

av målene til kommunedelplanen. Bystyret har vedtatt at kommunen skal satse på en vitalisering av 

idéskissen «Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad», basert på offentlig-privat samhandling. Tilrettelegging 

for økt aktivitet skal skape økt trivsel og velvære er for kommunens innbyggere. Det er også ledd i 

næringsmessig satsning. Aktivitetsbyen beskrives som et av flere områder i Fredrikstad hvor det er 

sikret gode sammenhenger og forbindelser til arealer utenfor byområdet hvor det er og vil bli 

tilrettelagt for fysisk aktivitet.  
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4.3.4 Kommunedelplan for klima og energi (2019-2030) 
Klimaplanen legger ambisjonsnivået for klimaarbeidet gjennom de overordnede målsettingene som 

konkretiseres gjennom de tre områdene; mobilitet, bygg og anlegg og ressursbruk. Sammen med 

målene presenteres strategier for å nå målene. For at klimaplanen skal være robust over tid inneholder 

den ikke tiltak. Tiltakene skal vedtas i et eget handlingsprogram som rulleres årlig. 

4.3.5 Kommunedelplan for kultur (2011-2023) 
Kommunedelplanen for kultur 2011-2023 er under rullering. Det er utarbeidet utkast til planprogram 

for kommunedelplan kultur 2018-2030. Det skal i den nye planen ta høyde for et variert og godt tilbud 

som svarer til tidens krav, og der alle innbyggere må gis tilgang til kulturopplevelser og deltakelse i 

kulturaktiviteter. Kultur skal virke som en motor i utviklingen, gjennom gode kultur- og idrettstilbud til 

barn og unge, hovedidrettsanlegg som er tilgjengelig for alle og et fokus på fritidskulturlivet i 

Fredrikstad – kultur for alle.  

4.3.6 Kommunedelplan for folkehelse (2015-2018/2026) 
Folkehelse er et grunnleggende og vesentlig tema i en bærekraftig samfunnsutvikling. Målet med 

planen er bl.a. å gi politikere og administrasjon et godt grunnlag for prioriteringer. Det overordnede 

målet er bedre folkehelse og redusert sosial ulikhet i helse. Analyser av helsedata og statistikk viser at 

hovedutfordringene i Fredrikstad handler om tidlig leveår og utdanning, levekår, helserelatert adferd 

og flere eldre. Hovedutfordringene har fått delmål og strategier for gjennomføring. For dette 

planarbeidet vil strategi knyttet til helserelatert adferd om tilrettelegging for fysisk aktivitet være 

førende: 

  

Figur 7: Utdrag av Kommunedelplan for folkehelse 2015-2018/2026, s.37, Fredrikstad kommune. 

4.3.7 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka (2018-2030) 
Kommunedelplanen skal bidra til bevissthet og kunnskap om nasjonale, regionale og kommunale 

føringer for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og friluftsområder, samt kunnskap om juridiske 

rammebetingelser og økonomiske virkemidler. 

4.3.8 Kommunedelplan for landbruk (2011)  
Gjeldende landbruksplan for Fredrikstad ble vedtatt av Bystyret i 2011. Bystyret vedtok å endre 

landbruksplanen til kommunedelplan, ved behandling av strategiplan for 2016-19. Bakgrunnen for 

dette var det økte fokuset på jordvern. Planprogrammet for kommunedelplanen for landbruk ble 

fastsatt 16.03.2017. Kommunedelplanen for landbruk er imidlertid satt på vent på ubestemt tid. I og 

med at nasjonale jordvernsmål har blitt revidert senere enn kommunens landbruksplan ses tiltaket 

opp mot landbruksplanen fra 2011 og nasjonale jordvernsmål. 

4.3.9 Kommunedelplan for naturmangfold (2018)  
Kommunedelplanen for Naturmangfold i Fredrikstad ble vedtatt av bystyret 18.10.2018. 

Kommuneplanen har en også en handlingsplandel som er delt inn under følgende hovedtemaer: 

• Styrke kunnskapen om og hensynet til naturmangfoldet i kommunen 
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• Gjennomføre en arealplanlegging og en arealbruk som ivaretar naturområder og 

sammenhengen mellom dem 

• Sikre viltets mangfold og minimalisere konflikt mellom vilt og samfunn 

• Bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter 

• Ivareta livskraftige bestander av forekommende rødlistearter og nøkkelarter 

4.3.10 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) 
Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, datert 27.04.2017, viser lokalisering og 

prioritering av hovedsykkelveiene i regionen. Se Figur 8 under. 

 

  

Figur 8: Utklipp fra «Hovedsykkelveier I Sarpsborg og Fredrikstad» (2017) 

Langs Habornveien og Torsnesveien skal fremtidig standard være en løsning med blandet 

sykkel/fotgjengere, gang- og sykkelvei. Langs Habornveien tilsvarer dette dagens situasjon, og ingen 

ytterligere tiltak er prioritert på strekningen. Langs Torsnesveien skal tiltak prioriteres, men 

finansiering av gjennomføring er ikke sikret.   

4.3.11 Områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad (2012) 
I 2012 ble det vedtatt et områdeprogram for «Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad». Formålet var å lage 

et felles grunnlag for hvordan en ønsker at bydelen skal utvikle seg og brukes i fremtiden. Visjonen for 

områdeprogrammet er (s.3): 

Bedre folkehelse skal være et grunnleggende premiss for utviklingen av 

Aktivitetsbyen. Gode muligheter for fysisk aktivitet skal legges til grunn for 

arealbruk, næringsutvikling og reiselivsutbygging.  
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Tilrettelegging og utvikling skal bygge opp under de historiske anleggene i og ved 

Gamlebyen, Kongsten fort, Vaterland og Byens Marker. 

Bildet under, se Figur 9, viser de aktivitetene som ble presentert i den opprinnelige planen for 

aktivitetsbyen i 2005:  

 

Figur 9: Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. 

Områdeprogrammet fremhever viktigheten av å etablere en eller flere trafikkskapende attraksjoner 

innenfor området, og at det vil være naturlig å tenke såkalte sømløse konsepter for Aktivitetsbyen. Det 

vil si at man ser området under ett og finner løsninger på infrastruktur, teknologi, design med mer. 

Områdeprogrammet Aktivitetsbyen plasserte et nytt ridesenter på Thorslund, ikke på Bekkevold. Det 

inneholder derfor ikke noen spesifikke føringer for videreføring av ridesenter på Bekkevold. Det gir 

imidlertid generelle prinsipper, intensjoner og rammer for forvalting av området. 

Landskapet er gitt stor betydning i områdeprogrammet for Aktivitetsbyen. De åpne og lite utbygde 

arealene mellom byen, skogen og fjorden sees som en unik ressurs for en by i vekst. Variasjonen 

mellom sletteland, lave åser og tett skog gir et attraktivt rekreasjonsområde og turmuligheter. Turveier 

leder fra bykjernen ut i landskapet. Kulturlandskapet gir åpne siktlinjer. Turveier brukes til turgåing, 

trening, sykling og riding.  

I Aktivitetsbyen skal det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk. Aktivitetsbyen skal utvikles med et 

godt gang- og sykkelveinett som forbinder anlegg, aktivitetssoner og naturområder. Kryssing av 

Habbornveien skal skje planskilt med universell tilgjengelighet som krav. Gang- og sykkelveinett i 

bebyggelsen og på det åpne slettelandet skal tilfredsstille krav til universell tilrettelegging. Deler av 

turveinettet skal være universelt tilrettelagt. 



Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter PlanID 3004 01061160 

23 
 

Aktivitetsbyen skal utvikles i harmoni med landskapsverdiene i området.  Nær byen skal Kongsten fort, 

Byens Marker, Krigskirkegården, trerekka langs Torsnesveien og Gamlebyen med forterreng, sammen 

med overordnete landskapsformer som Katrineborgåsen, være viktige førende element i landskapet. 

I den østre del av området skal anlegg underordne seg terrengformene.» 

4.3.12 Overvannsrammeplan (2007) 
Målsettingen med planen er å skape en bevissthet blant kommunale og private utbyggere om 

overvannsproblematikk og overvannshåndtering etter moderne ideer om bærekraftige prinsipper. 

Oldenborgbekken går gjennom planområdet, og området er svært utsatt for flom. 

Overvannshåndtering vil dermed være et viktig tema i planarbeidet. 

4.3.13 Trafikksikkerhetsplan (2014-2017) 
Trafikksikkerhetsplanen baseres i hovedsak på kunnskap fra en undersøkelse om trafikkutrygghet på 

skoleveier, lokalsamfunnsprosjekter, tidligere publikumshenvendelser, ulykkestall og analyser.  

Planen inneholder registrering og kartlegging av trafikksikkerhet, visjoner, mål og strategi med 

trafikksikkerhetsarbeidet og en oversikt over trafikksikkerhetstiltak med kriterier for prioritering.  

Fredrikstad har følgende hovedmål: «Miljøbyen Fredrikstad blir trafikkmessig tryggere for alle 

aldersgrupper og trafikantkategorier», og delmål: «antall personskadeulykker skal reduseres med 10 

% for fireårsperioden 2010-2013 i forhold til foregående periode».  

4.4 Gjeldende reguleringsplaner 
Eiendommen er i hovedsak uregulert. Deler av eiendommen er regulert i Reguleringsplan for 

Oldenborgila på byens Marker (planID 0106608), vedtatt 04.12.2014. Innenfor planforslagets 

avgrensning er det regulert til kjørevei, friområde og bolig, samt friluftsområde i vassdrag. 

 

4.5 Tilliggende reguleringsplaner 
Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner: 

Plannavn PlanID Vedtatt 

Reguleringsplan for Oldenborgila på byens Marker 0106608 04.12.2014 

Reguleringsplan for Kong Fredrik II Golfbane 0106577 11.09.2008 

Reguleringsplan for Industrivei til Øra 0106176 21.03.1984 

Reguleringsplan for Ny rv. 107 Habornveiens forlengelse 0106302 09.11.1989 
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Figur 10: Varselgrense og gjeldende reguleringsplaner. 

 

4.6 Temaplaner 
Lokalsamfunnsrapporten for Gudeberg 
Både planområdet og Festningsbyen inngår i lokalsamfunnet Gudeberg. Stedsanalysen for Gudeberg, 

01.11.2003, beskriver stedets naturgrunnlag, historikk med by- og industriutvikling og dagens 

lokalsamfunn sine muligheter og utfordringer.   

Bekkevold er del av Byens marker, et jordbruksområde som var en forutsetning for bydannelsen, en 

svært viktig inntektskilde for byborgerne, og kilde for matproduksjon og beiteområde for byens husdyr. 

Den gamle kongeveien, Torsnesveien, var adkomstvei mellom marker og by. Det åpne 

landskapsrommet er av avgjørende betydning for opplevelsen av sammenheng mellom festningsbyen 

og det historiske jordbrukslandskapet den ble bygget i.  

Lokalsamfunnsrapportens analyse deler lokalsamfunnets kvaliteter opp etter verdi, ulike 

sårbarhetssoner, som oppsummeres i et sårbarhetskart. Sone 1 – svært sårbare områder er de 

nasjonalt viktige verneobjektene Gamlebyen med festningsanleggene, Kongsten fort og Øra 

naturreservat. Bekkevold er angitt i sone 2 – svært sårbare områder som også har betydning for 

verdien av områdene i sone 1. Disse områdene grenser til verneområdene i sone 1, og har stor 

betydning for at verneverdien i sone 1 opprettholdes. Dette begrunnes med at festningsbyen ble 

anlagt i et åpent slettelandskap. Bygging på eller gjengroing av disse områdene vil føre til at byen mister 

kontakt med slettelandet, og vil føre til at en ikke vil kunne oppfatte den historiske situasjonen som 

byen er plassert inn i. Hele slettelandet er sårbart mot høye elementer som kan svekke kontakten 

mellom Gamlebyen, fortet og fjorden ytterligere.  
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Lokalsamfunnet på Begby grenser til Gudeberg i nordøst, og rapporten omtaler forbindelser til 

nærturområdet Katrineborgåsen og lysløypenettet.  

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

5.1 Planområdets beliggenhet 
5.1.1 Beliggenhet  
Planområdet ligger på Bekkevold gård langs ny fv. 107 Torsnesveien, på Byens marker, i Fredrikstad 

kommune, se fig 5-1. Bekkevold ligger innenfor Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.  

 

Figur 11: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad kommune (Kilde: Kartløsning, Fredrikstad kommune, 2017). 

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet  
Planområdet er avgrenset av fv. 107 i sør, rv. 22 Habornveien i vest, Gamle Fredrikstad golfklubb sitt 

golfbanen i nord, og nylig regulert og pågående bygging av nytt boligområde i øst. Området omfattes 

av eiendommene gnr/bnr 303/1293 og 303/1817, og utgjør ca. 58 daa.   

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
Dagens arealbruk består av et ridesenter med følgende funksjoner; to stallbygg med plass til 27 hester, 

ridehall, utendørs ridebane, 30 paddocker (inngjerdet utendørsområde for hver hest), parkering og 

oppstilling av kjøretøy for hestetransport. Store deler av arealet er opparbeidet som enkel grusbane. 

Ridehallen er oppført midlertidig som en plasthall. Ridebanen og paddockene ble også i 

utgangspunktet oppført som midlertidige, men vurderes som gode nok til å beholdes permanent. De 

to stallbyggene, derav en låve og et uthus, er gamle og nedslitte. Byggene er SEFRAK-registrert, som 

innebærer at de er registrert som bebyggelse eldre enn år 1900 (Sekretariatet For Registrering Av faste 

Kulturminner i Noreg). I tillegg er det oppført et midlertidig bygg med muligheter for servering og 

møter, og et bygg for dommere på stevner (dommertårn). Fredrikstad kommune eier både 
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eiendommen og bygningene, og Fredrikstad og omegn rideklubb (FORK) leier anlegget av kommunen. 

Se bilder under av området. 

 

  

 

Figur 12: Et utvalg av bilder som viser anleggene på ridesenteret (Sweco, 2017). 
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Figur 13: Bildene viser jordvoll som går rundt planområdet i nord og øst (t.v) ridebanen med dommertårn og klubbhus (t.h), 
(Sweco, 2017) 

   

5.3 Stedets karakter  
Området er i stor grad kulturpåvirket og består i hovedsak av jordbruksarealer, bebyggelse og 

veianlegg. Nord for ridesenteret ligger Gamle Fredrikstad Golfklubb som en stor, grønn slette med 

noen mindre dammer og kantvegetasjon. Oldenborgbekken renner gjennom området og utgjør en blå-

grønn struktur i landskapet. 

5.4 Landskap  
Planområdet ligger i et område som i Nasjonalt referansesystem for landskap1 blir kategorisert som 

landskapsregion 3, Leirfjordbygdene på Østlandet. I denne kategorien dannes landskapets hovedform 

i hovedsak av «et sletteland med mektige løsmasseavsetninger, vesentlig av marin opprinnelse, som 

samlende kriterium. Slettelandet er imidlertid mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som skaper 

større og mindre landskapsrom. Regionens vassdrag preges av stilleflytende elver.»2  

Landskapsregionen kjennetegnes også av mange små og store åsdrag som skiller regionens 

mellomskalerte bygdelag, og et utall bekker.  

Landskapet omkring Bekkevold er stort sett åpent og flatt, men det er en liten skogkledd åsrygg øst for 

planområdet som strekker seg i nord-sørlig retning. Oldenborgbekken som renner gjennom 

planområdet har stort sett kantvegetasjon. De omkringliggende områdende består av bebygde 

områder, golfbane og skog- og landbruksområder. Ridesenteret ligger i randsonen mellom de bebygde 

boligområdene og de åpne områdene som golfbanen utgjør. 

Landskapet har også en viktig kulturell verdi som del av det historiske «byens marker». Dette er 

ytterligere beskrevet i kapittel 4.6.  

5.5 Rideanlegg 
Disse forholdene kjenner vi igjen i planområdet og dets omgivelser. Ridesenteret ligger på en slette 

som avgrenses av lave, skogbevokste åsrygger i øst. Like øst for planområdet står en ospelund som 

utgjør et markant vegetasjonsinnslag på flaten, som ellers i hovedsak består av jorddekt, åpen 

fastmark. Bekkedraget som løper nord-sør gjennom planområdet er angitt som lokalt viktig naturtype3 

Sammen med de visuelle forandringene i kantvegetasjonen og områdets øvrige vegetasjon gjennom 

året, bidrar bekkens skiftende vannføring til å synliggjøre naturens kretsløp. Selve bekken ligger 

 
1 NIJOS rapport 10/2005: Nasjonalt referansesystem for landskap, Oskar Puschmann 2005 
2 NIJOS rapport 10/2005: Nasjonalt referansesystem for landskap, Oskar Puschmann 2005 
3 Naturbase.no 
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forsenket i forhold til den øvrige landoverflaten og er ikke visuelt fremtredende i særlig grad. En sti og 

bro ligger mellom golfbanen i nord og rideanlegget og forbinder øst- og vestsiden av planområdet.  

Planområdets horisontale flate er godt egnet for ridehall, ridebane, paddocker etc. Ridesenterets 

anlegg gjenspeiler en forståelse for de lokale naturforholdene. Vollen som omgir ridesenteret i nord 

og øst, virker som en visuell skjerm mellom virksomheten og omgivelsene. Den bryter også 

slettelandets karakteristiske horisontale flate. I vest avgrenses ridesenterets virksomhet av bekken, 

men området som ligger mellom Habornveien og bekkedraget fremstår som visuelt utflytende og 

ustrukturert.   

5.6 Nabobebyggelse og anlegg 
Langs Torsnesveien i sør ligger landlig og hagepreget boligbebyggelse. I øst ligger flere boliger langs 

med den lave åsryggen, parallelt med Olderborgveien. På flaten mellom Torsnesveien og 

Olderborgveien er det satt i gang bygging av boliger. Booligtomtene er organisert som en videreføring 

av bebyggelsen langs åsryggen, men forholder seg også til linjen som den østre delen av vollen omkring 

ridesenteret skaper i dag. Når bebyggelsen blir realisert, vil ridesenteret dermed fremstå mer visuelt 

tilpasset omgivelsene.   

I vest ligger en gravlund med et markant grønt volum som utgjør en kontrast til slettelandets åpne 

landoverflate. Vest for Habornveien ligger golfbanen. Golfbanen har et landskapelig tilsnitt som, i likhet 

med ridesenteret, representerer en type kultivering av landskapet med annen karakter enn jordbruk. 

Dette bidrar til at de to ulike virksomhetene visuelt står til hverandre. Storelva Glomma har sitt utløp 

sørvest for ridesenteret. Planområdet står imidlertid ikke i visuell sammenheng med Glomma, og heller 

ikke med Gamlebyen, som ligger på samme side av elva som ridesenteret. Den kulturelle referansen 

som nærheten til festningsanlegget kunne bidratt til, er dermed ikke særlig virksom. Kongsten fort 

ligger vest for planområdet, forbi gravlunden, men på grunn av høy vegetasjon er heller ikke den 

visuelle forbindelsen med dette landemerket markant.  

Bildene viser landskapet i og nær planområdet med bl.a. jordvollen og bekken. 

 

Figur 14: Jordvollen som omgir ridesenteret i nord og øst virker som en visuell skjerm mellom virksomheten og omgivelsene i 
øst og nord. Terrengformen bryter den horisontale flaten, men virker visuelt strukturerende for ridesenterets anlegg. 
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Figur 15: Ridesenteret og vollen sett fra øst, samt den øst-vestgående stiforbindelsen på tvers av planområdet. 

 

Figur 16: Jordvollen og ospelunden utgjør to sentrale landskapselementer i og omkring planområdet. 

   

Figur 17: En bro og stiforbindelse øst-vest ligger mellom rideanlegget og golfbanen i nord. 
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Figur 18: Bekkedraget gjennom området er kun stedvis synlig på grunn av kantvegetasjonen. 

  

 

Figur 19: I forbindelse med en ny veibro over bekken, er kantvegetasjonen erstattet med sprengstein. 

 

Figur 20: Jordvollen markerer en tydelig utside og innside for ridesenteret. 

  

 

Figur 21: Eksisterende boligbebyggelse langs Torsnesveien og golfbanen nord for ridesenteret utgjør deler av omgivelsene 
som omkranser ridesenteret. 

  



Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter PlanID 3004 01061160 

31 
 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø  

Kulturlandskap 

Planområdet ligger innenfor et område som er definert som «Fredrikstad festning, Gamlebyen og 

byens marker - kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse» - K314. Innenfor planområdet er det 

også to SEFRAK-registrerte bygninger datert før 1900. 

Det kulturhistoriske landskapet er omtalt slik av Riksantikvaren:  

«Gamlebyen i Fredrikstad er Nordens eneste bevarte festningsby. Tilgangen på åpne jordbruksmarker 

var avgjørende for at Borg ble erstattet med en ny by her i 1567. Sammenhengene mellom de mange 

kulturminnene i dette landskapet, særlig byen og markene rundt, gir landskapet stor verdi. Fredrikstad 

er én av svært få norske byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne arealer. 

(…) De åpne markene omkring Fredrikstad festning er svært sårbare for utbygging. Det er viktig å ta 

hensyn til de mange kulturhistoriske forbindelsene i dette landskapet, f.eks. mellom Gamlebyen, 

Kongsten fort, Gansrødbukta, Krigskirkegården og Vaterland. Landskapet er i dag svært nær 

smertegrensen for hva forterrenget til festningen og bymarken tåler av bebyggelse. Det bør stilles 

strenge krav til plassering, tilpasning og god arkitektur.» 

Kulturlandskapet har registrerte kulturminner fra 1600- til 1900-tallet.  

 

 

Figur 22: Kartutsnitt fra Askeladden som viser registrert kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse som berører 
planområdet. Kilde: Riksantikvaren. 

Kulturmiljø  

Kulturmiljøet består av tunet og tilhørende innmark. Tunet har to bygninger som er datert eldre enn 

1900. Tunet er godt bevart, og har beholdt mye av sin lesbarhet til tross for dagens tilpasninger og 

bruk.  
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Kulturmiljøet har lokalhistorisk kunnskaps- og opplevelsesverdi, men har likevel fått forringet sin 

kulturhistoriske verdi ved at mye av kulturmiljøets kontekst, i omlandet rundt, er endret. Dette grunnet 

bygging av den nye Torsnesveien, etablering av nytt boligfelt og den eksisterende golfbanen i nord. 

 

 

Figur 23: Kartutsnitt fra Askeladden som viser de SEFRAK-registrerte bygningene innenfor planområdet. Kilde: Riksantikvaren. 

 

5.8 Naturverdier  
Det er utført miljøundersøkelser av planområdet. Swecos biolog gjennomførte en befaring av området 

05.09.2017, og registreringer av arter ved å håve i dammer, elfiske i Oldenborgbekken og ta 

vannprøver oppstrøms og nedstrøms av bekken. Resultatene fremgår i notat som ligger vedlagt 

planen, se vedlegg 8 Naturmiljø. Hovedessensen følger under.  

5.8.1 Eksisterende registreringer av naturverdier 
Bekkevold ridesenter ligger i et jordbrukspreget landskap og har få naturtyper tilknyttet planområdet. 

Den viktigste naturtypen tilknyttet ridesentret er Oldenborgbekken Figur 24 og Figur 25. Det er 

registret noen utvalgte naturtyper med hule eiker, men disse er utenfor planområdet.  
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Figur 24: Kart fra Naturbase, 2017 

 

Figur 25: Utsnitt fra naturbase av Bekkevold ridesenter. Utvalgte naturtyper med hule eiker (Naturbase, 2018) 

5.8.2 Vannmiljø 
Av vannlokaliteter tilknyttet Bekkevold er det Oldenborgbekken og dammer tilknyttet golfbanen som 

utpeker seg. Oldenborgbekken og to dammer nærmest Bekkevold ridesenter ble undersøkt. Det ble 

utført håving i dammene for å se etter salamanderlarver, og Oldenborgbekken ble elfisket for å påvise 

fisk og eventuelle andre arter. For å se påvirkningsfaktorer med hensyn til avrenning og bakteriell 

påvirkning ble det tatt to vannprøver hhv. oppstrøms og nedstrøms ridesenteret.      
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Oldenborgbekken 

Befaringen påviste fisk i Oldenbrogbekken på hele strekket fra sjøen til Katrinborgveien som krysser 

nord for golfbanen. Av arter ble det påvist store mengder trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) 

(Figur 27) og ål (Anguilla anguilla) (Figur 28) i alle aldersklasser. Ål står oppført i Norsk rødliste over 

arter i kategorien sårbar (VU). Det ble dessuten fanget et par glassål (Figur 29) som et positivt innslag. 

Det er ikke påvist sjøørret i bekken siden 1960-tallet, og det ble heller ikke nå påvist sjøørret i denne 

undersøkelsen.  

 

Figur 28: Ål fanget under elfiske. Foto: Sweco AS, 2017 

    

   

 

Figur 29: Glassål. Foto: Sweco AS, 2017 

    

I Naturbase står det blant annet at bekkedraget er sterkt påvirket og økologisk funksjon som 

spredningskorridor i landskapet antas å være sterkt redusert. Bekkedraget vurderes å være lokalt 

viktig. Se utfyllende beskrivelse i Naturbase i vedlegg 8. Beskrivelsen i Naturbase stemmer godt 

overens med hva som ble observert under befaringen. Vannet var sterkt blakket og kantvegetasjonen 

var tynn.  

Utløpsrør av ymse sort ble funnet langs hele bekken, kildene er uvisse, men enkelte virket å være 

tilknyttet pumpestasjoner da det kom vann i pulser i enkelte av rørene. Strekningen av 

Oldenborgbekken som går under nye fv. 107 er blitt endret i forhold til naturlige bekkeløp. Bekkebunn 

er her bygd opp med grov pukk med geoduk. 

Dammer ved golfbanen 

I dammene ble det ikke funnet salamander, men betydelige mengder stingsild. Disse skal ifølge 

greenkeeperen på Gamle Fredrikstad Golfklubb, ha vandret inn fra overvannsgrøfter ved høy 

vannføring som renner i Oldenborgbekken. Dammene brukes til vanning, og det har vært problemer 

med at stingsilda tetter igjen inntaksristen til pumpene. Det antas også at det finnes ål i disse 

dammene, men det ble ikke påvist i denne undersøkelsen.  

Figur 26: Elfiske i Oldenborgbekken Foto: Sweco AS, 
2017 

Figur 27: Trepigget stingsild Foto: Sweco AS, 2017 
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Figur 31: Dam mot ridesenter i bakgrunn Foto: Sweco AS, 
2017 

     

Det ble tatt to vannprøver i Oldenborgbekken, en oppstrøms Bekkevold ridesenter og en nedstrøms. 

Oldenborgbekken har lenge hatt problemer med spredt avløp og flere hus har sluppet kloakk rett i 

bekken. Informasjon fra greenkeeperen ved Fredrikstad golfklubb kunne meddele at flere hus ble 

koblet på det kommunale nettet for under 5 år siden og at de ikke bruker gjødsel eller sprøytemiddel 

på banen. Termotolerante koliforme bakterier, fosfor og nitrogen er det største problemet med svært 

dårlig vanntilstand. Vannkjemisk er Oldenborgbekken næringsrik av naturlige grunner, og siden den 

ligger i marint område med eldre elveavsetninger, er den dermed sårbar for overgjødsling og har liten 

bufferkapasitet. Se vedlegg for tilstandsklasse etter klassifisering av miljøtilstand i vann. Tilstanden i 

Oldenborgbekken er ikke tilfredsstillende. Spredt avløp og ukjent avrenningskilder er fortsatt ett 

problem. Bakterielt er verdiene ikke tilfredsstillende og fosforverdiene er svært høyt på begge 

prøvepunkter.  

Det ble ikke påvist store forskjeller mellom øvre og nedre prøvepunkt, men nedre del ble funnet å ha 

mindre slam/færre partikler. Dette kan forklares med at store mengder med vannplanter nedstrøms 

prøvepunktet kan fungere som filter.  

5.8.3 Vilt 
Av dyreliv er det observert rådyr, elg og tiur på og rundt golfbanen og ridesentret (greenkeeper 

pers.medd.). I Oldenborgbekken er det registret vannrikse (Rallus aquaticus), sårbar (VU) art registeret 

i 2016. Åkerrikse (Crex crex) (VU) er observert på golfbanen i 2014.  

 

Figur 33: Vannrikse, fulefoto.net, 2017 

    

5.8.4 Fremmede arter 
I Artsbankens database Artsobservasjoner er det registret sørhare, senest 21. juni 2017. Dette er en 

fremmed art som har etablert seg og trives godt i busker og kratt rundt golfbanen. Bestanden er trolig 

stor, da det er observert mye av den i den senere tid. Av planter ble det registret to fremmede arter, 

Figur 30: Trepigget stingsild fanget etter håving i golfdammene, 
Foto: Sweco AS, 2017 

Figur 32: Åkerrikse, Norsk ornitologisk forening, 
2017 
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kanadagullris (Figur 35) og kjempespringfrø (Figur 34). De to artene står oppført i Norsk svarteliste for 

arter i kategorien svært høy risiko (SE). Disse ble observert på tre plasser. To av observasjonen var på 

vestsiden av bekken 5-13, den tredje var mellom parkeringsplassen og nye fv.107.      

 

Figur 34: Kjempespringfrø ble observert på vestsiden av bekken nord for ridesenteret (midt i bilde ridesenteret i bakgrunnen). 
Foto Sweco AS, 2017 

  

 

Figur 35: Kanadagullris på vestsiden av bekken, ridesenteret til høyre. Foto. Sweco A, 2017 

5.9 Friluftsliv 
Området rundt Bekkevold er mye brukt som rekreasjonsområde. Dette gjelder spesielt veien som går 

nord for Bekkevold ridesenter. Her går det flere grusveier langs golfbanen og opp mot Katrinborg. 

Rundt Katrineborgåsen går det en lysløype som blir mye brukt året rundt (Figur 36), av både turgåere 

og ridende fra både ridesenteret på Bekkevold og fra omkringliggende staller. Hestene på Bekkevold 

benytter i stor grad ridehallene. Anslagsvis benytter hver hest på ridesenteret omkringliggende 

turveier omkring 2 dager i uken ca. 1-2 timers tur. 
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Figur 36: Turområdet ved Bekkevold og omegn i dag. (Kilde: Turkart Østfold) 

 

Figur 37: Vegene og stiene som benyttes mest i dag av ridesenteret og andre nærliggende staller i nærområdet 
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5.10 Landbruk  
5.10.1 Jordbruk 
På område hvor Bekkevold ridesenter nå ligger var det tidligere et gårdsbruk. Ridesenteret er utvidet 

de senere år slik at det i dag bare gjenstår ca. 15-20 dekar av fulldyrka jordbruksarealer i randsonen av 

eiendommen. Arealene fremstår som rester av et tidligere landbruksområde. Ortofoto viser at 

arealene var i hevd i 2015, men at de ikke ser ut til å ha blitt drevet i 2017.  

 

Figur 38: Utsnitt fra AR5. Kartgrunnlaget er ikke oppdatert mht. utvendig ridebane og paddocker som er etablert øst for 
opprinnelig gårdsbebyggelse. Kilde: NIBIO 

Store deler av den opprinnelige gården er i tillegg omdisponert til boligområde, som er under 

oppføring. 

Jordsmonnet på eiendommen er tidligere kartlagt av NIBIO i forbindelse med jordsmonnskartlegging, 

og vurdert som å være av svært god kvalitet. 

5.10.2 Skogbruk 
Planområdet består hovedsakelig av bebygde områder og jordbruksarealer, og områder for skogbruk 

blir ikke berørt av planforslaget. 

 

5.11 Trafikkforhold 
5.11.1 Kjøreadkomst og vegsystem 
Figur 39 viser en oversikt over eksisterende veisystem ved planområdet. 
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Figur 39: Oversiktskart vegsystem i nærområdet. Kilde: Sweco 

Eksisterende ridesenter har i dag en midlertidig adkomst fra ny del av fv. 107 Torsnesveien som åpnet 

sommeren 2017. Men det foreslås å beholde avkjørselen permanent i det nye planforslaget. Den gamle 

Torsnesveien, som tidligere var gjennomfartsvei, er nå stengt for biltrafikk i begge ender – i vest ved 

rv. 22 Habornveien og i øst ved ny fv. 107. Den gamle Torsnesveien fungerer nå som adkomstveg til 

boligområdene langs veien. Veien gir også adkomst til Klokkerstuveien og Sommeroveien, som begge 

er blindveier. 

Ny fv. 107 kobler seg til rv. 22 Habornveien i et vikepliktsregulert T-kryss. 

For tiden pågår det boligutvikling i forbindelse med prosjektet Oldenborglia. Det er etablert en ny veg, 

Bekkevoldveien, som gir adkomst til disse boligene. Dette er en blindveg med adkomst fra 

Olderborgveien. 

5.11.2 Trafikkvolum 
Anslått ÅDT i dagens situasjon er vist i Figur 40. I henhold til vanlig praksis er alle tall under 200 rundet 

av til nærmeste 50, mens alle andre tall er avrundet til nærmeste 100. 



Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter PlanID 3004 01061160 

40 
 

 

Figur 40: Anslått ÅDT i dagens situasjon. Kilde: NVDB (2019), Rambøll (2013) og Sweco (2019) 

Uthevete tall, som vi finner i Habornveien og Torsnesveien er hentet fra NVDB. Tallet med rød ring i 

Torsnesveien er trolig resultat fra en maskinell trafikktelling som ble utført på den gamle Torsnesveien 

før ny vei åpnet. NVDB er ikke oppdatert med den nye veien (sist sjekket 18.01.2019), men ved hjelp 

av beregninger har vi kommet frem til trafikktallene som er vist i figuren. 

Trafikktallene i Sommeroveien, Klokkerstuveien, Turveien, Trollhettaveien og Oldenborgveien er 

hentet fra rapporten «Delrapport trafikkanalyse til konsekvensutredning for ʺFredrikstad ridesenter, 

Thorslundʺ», utarbeidet av Rambøll og datert 08.11.2013. Rambøll oppgir at disse tallene er beregnet. 

(Trafikk til og fra ridesenteret er beregnet etter fremgangsmåte som beskrevet under.) 

Når det gjelder trafikken til og fra eksisterende ridesenter, har vi benyttet samme forutsetninger som 

Rambøll brukte for å beregne trafikken til det nå skrinlagte prosjektet med nytt ridesenter på 

Thorslund, men selvsagt justert med data som gjelder for Bekkevold: 

Rideskolen på Bekkevold har to stallbygg med plass til totalt 27 hester. Av disse disponerer rideskolen 

12 hester, og de resterende 15 plassene kan brukes av andre. Vi antar 4 ridetimer per rideskolehest 

per dag, noe som gir 40 «kunder» på rideskoleundervisning. Vi antar at halvparten av kundene kommer 

i bil, mens resten går og sykler. Antall kunder i bil er multiplisert med 0,7 for å ta høyde for at flere 

kunder bruker samme bil og multiplisert med 3 (hvert bilbesøk består av en biltur til og en biltur fra, i 

tillegg påplusses en faktor på 1 for å ta høyde for foreldre som kjører bort fra området og gjør noe 

annet mens ridetimen pågår). Bilturproduksjonsfaktoren for rideskolehestene blir dermed 4 x 50 % x 

0,7 x 3 = 4,20 bilturer/rideskolehest. ÅDT som følge av rideskolen blir 10 x 4,20 = 50 kjt/døgn. 

Det er om lag 30 private staller i Fredrikstad, hvorav 10 av disse, med 50 hester, ligger i området rundt 

ridesenteret og bruker dette som utendørsområde for trening. I tillegg har ridesenteret plass til 15 

hester, som beskrevet i forrige avsnitt. Vi antar at hver hest blir trent hver dag, og at transporten av 

hesten skjer med bil. ÅDT per hest blir 2 kjt/døgn, og ÅDT knyttet til de 50 + 15 hestene beregnes til 65 

x 2 = 130 kjt/døgn. 

I tillegg til kundene kommer ansatte og andre besøkende. Vi antar at alle ansatte kjører bil, og at det 

gjennomføres 2,5 bilturer per ansatt per dag (noen er ute en tur i løpet av dagen). Det er 1 ansatt ved 

dagens ridesenter, og ÅDT blir dermed 2,5 kjt/døgn. Det antas også at det vil være noen besøkende 

ved ridesenteret. Dette kan være hesteinteresserte som kommer for å se på dyrene eller familie som 
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kommer for å se på barna som rir. Vi antar dette er snakk om 10 biler (ÅDT 20) per dag. I tillegg kommer 

trafikk knyttet til andre besøkende som for eksempel varelevering, hestetransport, traktorer, dyrlege 

og håndverkere. Dette anslås å utgjøre 50 biler (100 ÅDT) per dag. ÅDT for ansatte og andre besøkende 

stipuleres til 2,5 + 20 + 100 = 122,50 kjt/døgn. 

Beregnet ÅDT til dagens ridesenter stipuleres derfor til 50 + 130 + 122,50 = 301. 

Ved stevner vil trafikken være vesentlig høyere. Denne trafikken slår imidlertid ikke ut på ÅDT i særlig 

grad. Forutsatt at det gjennomføres 4 stevner hvert år, vil hver 1000 kjt/døgn i «stevnedøgnstrafikk» 

øke ÅDT med 1000 x 4 / 365 ≈ 10 kjt/døgn. Vi ser derfor bort fra stevner i beregning av ÅDT. 

Stevner foregår trolig i helgene, det vil si til tider når trafikken på vegnettet for øvrig er lavere. Stevnene 

bør derfor ikke føre til kapasitetsproblemer på tilliggende vegnett. Behovet for parkeringsplasser er 

imidlertid vesentlig større under stevner enn ellers i året. 

 

5.11.3 Forhold for gående og syklende 
Figur 41 viser dagens gang- og sykkelveier rundt området. G/S-veiene er angitt med rødt.  

 

Figur 41: G/S-veier i området langs Harbornveien. 

Det er kun langs Habornveien det er etablert G/S-veier. Her er det til gjengjeld etablert G/S-vei på 

begge sider av bilveien. G/S-veien på østsiden avsluttes ved den gamle Torsnesveien. To steder, angitt 

med linje på tvers av veien, er det etablert kulvert for planfri kryssing av rv. 22. Det er ingen 

tilrettelegging for gående og syklende langs gammel og den nye Torsnesveien. Den nye Torsnesveien 

ble av den grunn innlemmet i varslingsområdet for å vurdere løsningen for gående og syklende langs 

veien. 
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5.12 Kollektivtilbud 
Torsnesveien betjenes av rute 113 – Fredrikstad Bussterminal, 186: Gudeberg Skole- Kongstenhallen 

og 179 Torsnes Skole – Oldenborglia. Nærmeste holdeplass er Oldenborglia, plasseringen er vist på 

Figur 42. Avstanden til ridesenteret er snaut 400 meter.  

Rute 113 har avganger 1 gang i timen på morgen og ettermiddag, og annenhver time ellers på dagen 

og kveld. Rute 186 og 179 er skolebussruter. 

 

Figur 42: Busslommer på Torsnesveien 

1,1 kilometer unna planområdet ligger holdeplass Kongstenhallen. Denne har avganger mot sentrum 

og Kalnes sykehus. 

Avstandene til holdeplasser og antall avganger per time, tilsier at området har «god tilgang» til 

kollektivtilbudet i henhold til kriterier i den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Dette er den nest beste 

klassifiseringen, som er femdelt. I en alternativ rangering, vist i Prosam-rapport 218 «Reisevaner i Oslo-

området», vil ridesenteret betegnes med «Middels god» tilgjengelighet. Dette tilsvarer 4 på en skala 

der 1 er best og 6 dårligst. 

5.12.1 Ny fv. 107 
Torsnesveien fv. 107 er nylig lagt om etter ny reguleringsplan, som ble vedtatt 04.12.2014. Veien er 

utarbeidet etter håndbøker som den gang var gjeldende og godkjent av Statens Vegvesen. Den er 

kategorisert som en H1-vei i henhold til håndbok N100 som gjaldt da vegen ble bygget. H1-vei vil si en 

hovedveg med fartsgrense 60 km/t og ÅDT under 12 000.  Det er etablert to busslommer, en på nordre 

og en på søndre side av veien. Gamle Torsnesvei blir kun adkomstvei til de som bor langs denne. 

I reguleringsbestemmelsene står det at den nye delen av Torsnesveien skal opparbeides i 8,5 meters 

bredde og at det skal etableres en gang- og sykkelveg med 3,5 meter bredde. Gang- og sykkelvegen er 

ikke blitt etablert og det er kun lagt til rette for gående mot de nye bussholdeplassene. Gamle 

Torsnesveien benyttes i dag til blandet trafikk. 

 

5.13 Barns interesser  
Fredrikstad rideklubb har ca. 200 brukere per uke. Dette inkluderer rideskole for barn og unge.  

Ridesenteret er en viktig arena for barn og unge, som et sosialt møtested, et sted hvor de lærer å ta 

ansvar for dyrene og oppgaver de blir tildelt og i trygge omgivelser med voksne. 
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5.14 Sosial infrastruktur  
Nærmeste skole til ridesenteret er Gudeberg barne- og ungdomsskole. Denne ligger ca. 1 km fra 

ridesenteret. Ellers ligger Nabbetorp skole hvor Råkollen skole i dag holder til, og Begby barne- og 

ungdomsskole ca. 3-4 km unna. Av videregående skoler ligger Plus-skolen BA ca. 1 km unna, Akademiet 

og Cicignon Barne- og ungdomsskole ca. 3 km unna, og Hans Nielsen Hauge vgs. ca. 4 km unna.   

5.15 Universell tilgjengelighet  
Ridesenteret er per i dag ikke bygd universelt utformet, og det er ikke gjort spesielle tiltak i senere tid 

med hensyn til funksjonsnedsettelse. Bygningskroppene er av eldre standard og utearealet er 

grusbelagt. Eiendommen er derimot tilnærmet flat og ridesenterets funksjoner er stort sett i 1.etg. 

 

5.16 Teknisk infrastruktur 
5.16.1 Vann og avløp  
Bekkevold ridesenter er i dag koblet til nytt vann- og avløpsanlegg ved Torsnesveien. Det er også 

etablert en avløpspumpe i stedet for septiktank. Vannforsyningen er en 63 mm vannledning for 

vanning av banen ved stevner. 

Oldenborgbekken går i vestre del av tomten. Denne går over sine bredder ved større nedbørsperioder. 

Denne er blitt delvis lagt om i forbindelse med ny fv. 107. Kapasiteten for ny bru er beregnet ut fra en 

200-års flom. For ytterligere beskrivelse av overvann og kryssinger av Oldenborgbekken, se kapittel 

5.18 om Hydrologi.  

 

Figur 43: Flom ved Bekkevold ridesenter, (Sweco, 2016) 

 

5.16.2 Elektro/ ledninger  
Eksisterende situasjon for kabler rundt dagens ridesenter er noe uavklart. Det har nylig blitt bygd ny 

fylkesvei og påbegynt utbygging av nye boliger i øst. Kabelkartene som er å oppdrive per nå er ikke 

oppdatert i henhold til dette. Inne på dagens ridesenter og innenfor varslingsgrensen er det kun 

registrert strømforsyning i luft fra nettstasjon ved innkjøringen, samt en telelinje i luft fra sør, se Figur 

44. 
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Figur 44: Viser nettstasjon (rød), strømtilførsel (blå) fra Norgesnett, og telelinje (grønn) fra Telenor. Kilde: Norgesnett 

Det går også en avløpsledning gjennom planområdet som vises i Figur 45 med grønn stiplet strek. 

 

Figur 45: Eksisterende VA-situasjon i planområdet 
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5.17 Geoteknisk vurdering 
I henhold til NVEs regelverk skal vurdering av skredfare skje senest på reguleringsplannivå. Sweco har 

på bakgrunn av foreliggende grunnlagsmateriale gjort en geoteknisk vurdering med utgangspunkt i 

NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred4. 

Grunnlagsmateriale består av følgende dokumenter:  

• NGU, løsmassekart 

• Skrednett, kvikkleirekart 

• NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred 

• Grunnundersøkelser Sweco Norge AS 2015 og 2013 

 

 

 

5.17.1 Grunnforhold 
Planområdet er forholdsvis flatt og ligger på ca. kote + 4 til + 5. I følge løsmassekartet til NGU består 

løsmassene på planområdet av marin strandavsetning og tykk havavsetning. Øst for planområdet er 

det bart fjell og tynn havavsetning. Se kartutsnitt Figur 46. Området ligger under den marine grense.  

 

Figur 46: Løsmassekart (NGU.no) 

 
4 NVE Veileder nr. 7-2014 (april 2014), «Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og 

utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper».  
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Det er tidligere utført grunnundersøkelser av Sweco i forbindelse med bygging av ny fv. 107 i 20155 og 

for rehabilitering av VA anlegget i Torsnesveien og Klokkerstuveien i 20136. 

Boringene som er gjort innenfor planområdet viser at dybden til berg varierer fra ca. 5,3-28,4 m. Ved 

Oldenborgbekken/innkjørsel til eksisterende ridesenter viser grunnundersøkelser at dybde til antatt 

berg varierer fra ca. 5,4-9,4 m. Innenfor planområdet er det utført opptak av to prøveserier til analyse 

i laboratorium. Det er lite til middels sensitive masser.  

Det er innhentet gamle grunnundersøkelser utført av NOTEBY (Multiconsult) i 1977 for en gammel 

rørledning gjennom området7. Det finnes et borpunkt litt øst for dagens stall hvor det er gjort opptak 

av prøveserie til analyse i laboratorium. Analysen viser finsand over tørrskorpeleire til ca. 2 m dybde 

og derunder leire. Det er registrert middels sensitiv kvikkleire med en sensitivitet på 20-34 fra ca. 4-5,5 

m dybde. Det er enkelte sandkorn i massene.   

NVE Veileder nr. 7-2014 

Formålet med veilederen er å gi en mal for geotekniske utredninger og dokumentasjon av tilfredsstillende 

sikkerhet mot områdeskred i kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper (også benevnt 

kvikkleireskred) i forbindelse med arealplaner og byggesaker. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK 10) 

med tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar». Vi har fulgt NVE Veileder 

nr. 7-2014 («Sikkerhet mot kvikkleireskred») kapittel 4.5 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og 

faresoner som gir følgende resultat:  

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan  

2) Under marine grense?: Ja, tomten ligger på ca. kote 4-5 som er under den marine grense i Fredrikstad. 

Det vises til løsmassekartet fra NGU og kvikkleirekart fra Skrednett. 

3) Marine avsetninger?: Løsmassene innenfor planområdet består av marin strandavsetning og tykk 

havavsetning. Det vises til løsmassekartet fra NGU og kvikkleirekart fra Skrednett. 

4) Kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området? Det ligger ingen kartlagte kvikkleiresoner i nærheten 

til planområdet. Det vises til kvikkleirekart fra Skrednett under. 

5) Avgrense aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred.  

Det vises til angitte terrengkriterier (se veileder). Terrenganalyser etter disse konservative kriteriene 

nyttes som grunnlag for å avgrense områder for videre utredning etter punktene (6-10) i kap. 4.5 i 

Veiledningen.  

 
5 Sweco Norge AS, Datarapport grunnundersøkelser, Ny Fv.107 over Oldenborgbekken Fredrikstad, Rapport nr. 1, 

Oppdragsnr. 809506, 22.04.2015.  
 
6 Sweco Norge AS, Datarapport grunnundersøkelser, VA-anlegg Torsnesveien, Fredrikstad, Rapport nr. 1, Oppdragsnr. 
809501, 6.11.2013.  

 
7 NOTEBY, FOA Forprosjekt Fredrikstad, Transportsystem Parsell 3, Ledningsanlegg 3.1, Borplan og profil, 01.11.1977. 
 

 



Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter PlanID 3004 01061160 

47 
 

Tomten på den aktuelle eiendommen er tilnærmet flat og har ingen skråninger med marine 

avsetninger som overstiger helningskravet 1:20. Det er ingen skråninger som utgjør en fare for 

områdestabiliteten. 

 

Figur 47: Kvikkleirekart som viser kvikkleiresoner (Skrednett.no). Ingen registrert i planområdet. 

 

Vurdering av dagens situasjon 

Den aktuelle eiendommen ligger under den marine grense. I følge løsmassekartet fra NGU består 

løsmassene på eiendommen av marine strandavsetninger og tykk havavsetning. Grunnundersøkelsene 

på tomten i Swecos datarapport grunnundersøkelser fra 2013 og 2015 viser tørrskorpe og bløt leire.  

Vår geotekniske vurdering har tatt utgangspunkt i Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og 

faresoner (se kapittel 4.5 i NVE Veileder nr. 7-2014).  

Utredning ble stoppet ved punkt 5 da det ikke er grunn- og terrengforhold på tomten som tilsier at det 

er fare for områdeskred.  
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Det bør gjennomføres grunnundersøkelser på tomten for å bestemme hvilke typer peler som skal 

brukes ved bygging og til hvilket dyp berg befinner seg, og for å få en sikrere bestemmelse på 

jordparameterne i området.  

 

5.18 Hydrologi 
Nedbørfeltet til Oldenborgbekken (NVE Reginenr. 002.12) ligger øst for Glomma og Fredrikstad 

sentrum, med utløp til Gansrødbukta. Nedbørfeltet for bekken ned til Bekkevold, rett oppstrøms 

kryssing av fv. 107, er på 7,0 km2. Området er vist i kart Figur 48. 

Nedbørfeltet strekker seg fra utløp i hav og opp til 67 moh. Dyrket mark står for 45 % av arealet og den 

urbane delen utgjør 25 %. Skogsandelen er på 20 %. Nedbørsfeltet har kun et mindre tjern og ingen 

myr. Samlet utgjør dette kun 0.04 %. Nedbørfeltet ligger i sin helhet sørvestvendt.  

 

Figur 48: Nedbørfeltet til Oldenborgbekken ned til tiltaksområdet (kilde). 

Nedbørfeltet har en beregnet midlere årsavrenning på 12 l/s pr. km2 basert på NVEs avrenningskart, 

tilsvarende 85 l/s. Årlig nedbørsmengde er estimert til 824 mm og med en midlere årstemperatur på 

6,1 °C. 
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Felt og terrengegenskaper er beregnet på grunnlag av tilgjengelige digitale kartdata for FKB 

(FellesKartdataBase) og laserdata, samt nasjonalt avrenningskart og andre tematiske data basert på 

informasjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt (met.no). 

Det er tidligere utført flomberegninger for nedbørfeltet i forbindelse med prosjekter knyttet til ny bro 

fv. 107 (Sweco, 2015). Bekkevold ridesenter ligger rett oppstrøms denne veikryssingen og 

flomberegningen vil derfor ha samme gyldighet. Det ble i tillegg utarbeidet en flomrapport for hele 

Oldenborgbekken i 2019 (Sweco).  

Beregningene viser at oppstrøms for FV107 (ridestallen) vil en 200-årsflom ha en vannstand på kote 

5,15 (se vedlegg 10, rapport om flomlinjer i Oldenborgbekken). I tillegg anbefales det å benytte en 

sikkerhetsmargin på 25 cm. Aktsomhetsområdet for bygninger vil derfor være på kote 5,40 

(5,15+0,25).  

Ved ridesenteret ligger det i dag en rørkulvert for Oldenborgbekken, se Figur 49. Nord for ridesenteret 

ligger en gangbro som benyttes for gående som adkomst til marka, se Figur 50. 

 

Figur 49: Eksisterende rørkulvert ved Bekkevold 
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Figur 50: Gangbro nord for ridesenteret 

 

Se også vedlagt flomrapport for Oldenborgbekken for ytterligere beskrivelse.  

 

5.19 Støyforhold  
I dag er en stor del av Bekkevold Ridesenter sitt område utsatt for støy fra rv. 22 og Torsnesveien. Rv. 

22 gir mest støy til området. Det er ingen statlige anbefalinger om støygrenser for ridesentre, og heller 

ingen andre bruksformål som direkte kan sammenlignes med et ridesenter. Det nærmeste en kommer 

er anbefalinger for friområder i tettbygd strøk med en anbefalt støygrense på Lden 55 dBA. Nesten 

halvparten av ridesenterets område har støy over Lden 55 dBA. Et annet bruksområde som kan være 

aktuelt å sammenligne seg med er stille områder i tettsteder til bruk for rekreasjon. Her anbefales det 

å ha støynivåer under Lden 50 dBA. Se støysonekart for dagens situasjon i Figur 51. 
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Figur 51: Støynivåer for dagens situasjon med trafikk for 2036. Støyindikator Lden. 

 

5.20 Luftforurensning  
Forurensningsforskriften kapittel 7 setter juridisk bindende grenseverdier for konsentrasjoner av ulike 

luftforurensningskomponenter. Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

skildrer grunnlag for etablering av luftforurensningssoner der det er fare for helseskader som følge av 

luftforurensning. Den gir statlige anbefalinger for når og hvordan luftforurensning skal tas hensyn til 

ved planlegging av virksomhet og bebyggelse, med særlig hensyn til: 

• Etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. 

• Etablering eller vesentlig utvidelse av luftforurensende virksomhet.   

Utendørs idrettsanlegg er bruksformål som kan være følsomt for luftforurensning etter definisjonen i 

retningslinjer T-1520. Planområdet ligger imidlertid ikke i luftforurensningssone, og med henvisning til 

Nasjonalt beregningsverktøy8 ligger konsentrasjoner av nitrogen dioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og 

PM2,5) i planområdet i utgangspunktet godt under forurensningsforskriftens grenseverdier (basert på 

forhold i 2015).  

Ifølge Nasjonalt beregningsverktøy utgjør vegtrafikk den største kilden til nitrogendioksid. Rv. 22 

Habornveien grenser til planområdet mot vest. Rv. 22 har en betydelig trafikkmengde på 10 200 ÅDT i 

dagens og framtidig situasjon, jf. trafikkforhold punkt 5.9. Trafikkutslipp fra veien forventes å påvirke 

luftkvalitet på den vestlige delen av planområdet i noen grad. I tillegg åpnet ny fv. 107 Torsnesveien 

sommeren 2017 langs den sørlige grensen til planområdet. Den har relativt lav ÅDT (2 700 i dagens 

 
8 http://www.luftkvalitet-nbv.no/ 

http://www.luftkvalitet-nbv.no/
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situasjon) og forventes å påvirke luftkvalitet i planområdet i mindre grad. Samlet trafikkutslipp fra disse 

veiene anses ikke å være såpass vesentlig at det vil medføre luftforurensningssone.  

Industriutslipp er den neste største kilden til nitrogendioksid i planområdet. Ifølge Miljødirektorats 

database, Norske utslipp9 finnes det flere virksomheter med vesentlige utslipp til luft i industriområdet 

cirka 1 km sør fra planområdet. Blant disse er Bio-El Fredrikstad, Fredrikstad Vann, Avløp og 

Renovasjonsforetak og Kronos, som slipper ut henholdsvis cirka. 30 tonn, 70 tonn og 80 tonn med 

nitrogenoksider per år, sammen med mindre utslipp av svoveldioksid og tungmetaller.  

Vedfyring er den største kilden til svevestøv i planområdet.  

Ridesenteret kan påvirke lokal luftkvalitet på følgende måter: 

• Vegtrafikk fra besøkende 

• Støvulemper fra ridebane 

• Luktulemper fra staller/møkkahaug 

Trafikkvurdering for dagens situasjon anslår bilturproduksjon til dagens ridesenter på 301 kjt/døgn. 

Det vurderes som ikke vesentlig med hensyn til luftforurensning. 

Med hensyn til støv og luktulemper, er dominerende vindretning sør-vest med en vesentlig nord-øst-

komponent. Vindhastigheten varierer hovedsakelig mellom flau vind og laber bris. Se vindrose for 

nærmeste værmålestasjonen i Sarpsborg i Figur 52. 

Ridesenteret ligger åpent uten høy vegetasjon rundt, og er ifølge Fredrikstad og omegn rideklubb 

utsatt for mye vind.  

Nærmeste resipienten identifiseres som boligområdet ved Torsnesveien som ligger sør fra 

planområdet. De nærmeste boligene ligger cirka 75 m fra ridebanen og cirka 90 m fra låven der 

hestestaller befinner seg.  Frekvensen til nord-øst-vindretning tyder på at støvflukt fra ridebanen i tørt 

vær i retning mot boliger i den vestlige enden av Torsnesveien kan være mulig relativt ofte. Ved en 

minimumsavstand på 90 m antas det som mulig at hestestaller vil medføre luktplager, avhengig av 

mengden hestegjødsel som lagres på stedet.  

 
9 http://www.norskeutslipp.no/no/Landbasert-industri/?SectorID=600 

http://www.norskeutslipp.no/no/Landbasert-industri/?SectorID=600
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Figur 52: Vindrose for Sarpsborg værstasjon (www.eklima.no) 

 

5.21 Eierforhold  
Planforslaget berører følgende eiendommer direkte: 

Gnr/bnr Eier 

303/1293 Fredrikstad kommune 

303/1817 Fredrikstad kommune/ Fredrikstad golfpark 
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6. Risiko og sårbarhet (ROS – analyse) 
Sweco Norge AS har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 

detaljregulering av Bekkevold ridesenter. (Se vedlagt ROS-analyse for hele analysen.) Det er identifisert 

3 uønskede hendelser. Dette dreier seg om flomfare og mangel på trykk av slokkevann.  

De potensielle hendelsene som er forbundet med risiko kan minimeres gjennom risikoreduserende 

tiltak. Det anbefales å stille krav om at det ikke plasseres bygg innenfor faregrensen for flom ihht. 

gjeldende kommuneplan, hindre avrenning av gjødsel gjennom plan for overvann og sikre 

slokkevannstrykk gjennom planbestemmelser.  

Det er også identifisert at det er dårlig grunnforhold på området. Det er imidlertid ikke fare grunn- eller 

terrengformer som tilsier fare for områdeskred. Dette er ikke tatt med som en hendelse men det stilles 

krav i planbestemmelsen om at tilfredsstillende geoteknisk prosjektering. 

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. Ingen av de 

forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi at 

tiltaket ikke bør gjennomføres.   
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

7.1  Planlagt arealbruk 
Reguleringsformål i plankartet og arealregnskap: 
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7.2 Natur- og ridesenterest innhold generelt 
Natur- og ridesenteret skal totalt romme staller og paddocker for 50 hester. Det vil være to ridehaller 

med tilhørende birom for lagring og drift, garasje/redskapsrom for traktor med tilhørende redskaper 

og lager for høy og kraftfôr.  

De faste stallene er fordelt på tre bygg med hhv. 20, 15 og 15 hester. Det er ikke ønskelig med større 

staller da dette lett skaper uro hos hestene. Også stevnestallene er underdelt av samme grunn. En del 

av denne vil også kunne fungere som isolat.  

Ved utformingen av utendørsanlegget er det tatt hensyn til et sterkt ønske, om å kunne beholde både 

den store ridebanen og paddockene, som begge er ganske nylig anlagt. Paddocker for lufting av hester 

har mål 7,5 m x 15 m. Det er planlagt 2 utendørs ridebaner. Skrittemaskin (hestekarusell) inngår i 

masterplanen, men er ikke med i prosjektbudsjettet.  

Det nye ridesenteret på Bekkevold kalles for et natur- og ridesenter. Dette fordi det er ønskelig at 

området også skal være et naturlig utfartssted for lysløypa og marka bak senteret. Det er derfor lagt 

til rette for offentlige toaletter som skal være tilgjengelig for brukere av ridesenteret og turgåere. For 

publikum vil det være kiosk og møtelokale. Det har vært hensiktsmessig å plassere disse funksjonene i 

nærheten av gangveien som leder til marka. 

For ansatte og ryttere er det planlagt garderober. Det er og planlagt at rideanlegget skal ha kontor for 

drift. 

Parkeringsplasser for ridesenterets gjester/publikum og turgåere har fått en naturlig plassering på 

vestsiden av bekken med egen adkomst, slik at trafikken dit ikke går gjennom hele ridesenteret og 

forstyrre hestene.  
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Inne på ridesenteret er det og parkeringsplasser, men disse er forbeholdt de som bruker ridesenteret 

daglig og deltagere ved ridestevner. 

Det skal etableres sykkelparkeringsplasser med tak, slik at både rideskoleelever, gjester og andre kan 

parkere sykkelen på et låsbart stativ.  

På tomten for det nye ridesenteret forutsettes det en klar strukturering av uteområdene. Anlegget må 

være relativt lett å vedlikeholde. Det skal bygges redskapshus og traktorgarasje slik at redskap og andre 

driftsmidler ikke blir hensatt utendørs. Det vil være vesentlig for trivselen på senteret at anlegget 

fremstår ryddig.  

Det foreslås vegetasjon som skjerming mot naboer i øst og også delvis inne på tomten. Type vegetasjon 

og høyde på denne må vurderes i den videre prosjekteringen.  

Veier og plasser vil ha grusdekke. Ridebanene vil ha spesialdekke av filt og sand, se landskapsplan Figur 

53. 

 

Figur 53: Landskapsplan Kilde: Rambøll AS 

 



Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter PlanID 3004 01061160 

58 
 

7.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Sentral for størrelsene og volumene som er lagt til grunn for ridesenteret ligger behovskartleggingen 

for ridesenteret, se vedlegg 6. Dette vedlegget angir hvordan behovene er kartlagt og identifisert og 

hvilke behov ridesenteret bør ivareta.  

Plassering og utforming er bestemt gjennom en omfattende prosess med bl.a. flere involverte 

offentlige instanser, kommunens fagressurser og prosjekteringsgruppe (PG), samt mange avklarings-, 

byggherre-, bruker- og prosjekteringsmøter.  Antikvariske myndigheter har hatt det siste avgjørende 

ord for plassering og utforming. 

Bebyggelsen består av to hovedelementer: 

- Ridehallene med tilknyttede bifunksjoner og stevnestaller 

- De permanente stallene 

Ridehallene er trukket så langt som mulig mot øst på tomten. Hallene er koblet sammen med et 

oppsalingsrom som er en fellesfunksjon for begge hallene. Hallene danner en vinkel. Hallene er etter 

uttrykt ønske fra byggherre og antikvarisk myndighet utformet som saltaksbygg. Tilstøtende 

bygningsvolumer får pulttak/skråtak komponert i tråd med ridehallenes utforming. Bebyggelsen er 

planlagt med en dempet material- og fargepalett mot det det mørke fremfor det lyse på tak og fasader. 

Dette for å dempe fjernvirkninger. Det planlegges også å benytte ikke-reflekterende materiale etter 

dialog med Fylkeskonservatoren. 

 

Figur 54: 3D-modell som viser bebyggelsens plassering 

7.3.1 Bebyggelsens høyde 
De permanente stallene er fordelt på tre bygg av tilnærmet lik størrelse. Byggene ligger i det sydvestre 

hjørne av tomten og danner et østvendt tun. Det sydligste stallbygget ligger på samme sted som 

eksisterende stall/låve. Byggene er utformet som lave saltaksbygg med bredde på ca. 11 meter og 

mønehøyde på omkring 6 meter. Planforslaget åpner for at stallene kan bli maksimalt 7 meter høye. 

Planforslaget åpner for at ridehallene kan bygges med en høyde på 13,3 meter over terreng. 

Ridehallene er foreløpig prosjektert med denne høyden men det vurderes om det skal gjennomføres 

tiltak som kan senke taket noe.  
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Figur 55: Skissen viser planlagt høyde for ridehallene. 

 

7.4 Parkering og intern logistikk 
Det vil i forbindelse med stevner være behov for et stort antall parkeringsplasser. Det er vesentlig at 

disse ikke ligger for nær paddockene og ridebanene. Hestene er fluktdyr og kan fort få panikk ved sterk 

lyd og biler med for høy hastighet. Det er lagt opp til 10 spesielle parkeringsplasser for hestebusser og 

bil med hestehenger. Disse plassene har gjennomkjøring slik at rygging unngås. Det vil være mulig å 

kjøre rundt hele anlegget, noe som gir enkel og i hovedsak ryggefri adkomst til de fleste funksjoner.  

Inne på ridesenterområdet er det lagt opp til 82 parkeringsplasser.  

Det er lagt til rette for ca. 100 parkeringsplasser tilknyttet ridesenteret, på vestsiden av bekken. Det 

legges også til rette for parkering på østsiden av bekken, som utfartsparkering og ekstra plasser i 

forbindelse med stevner.  

Deler av parkeringsplassene ligger innenfor byggegrensen til fv. 107, noe det er åpnet for i 

reguleringsbestemmelsene. Parkeringsplassene vil ikke være til hinder for frisikt og etablering av gang- 

og sykkelveg. 

Flis kjøpes i bulk og tippes i flishus/flisbinge. Møkk vil sannsynligvis bli deponert i container. Det vil bli 

god plass til å manøvrere lastebil eller krokbil på gårdsplassen. Det er satt av et eget område i 

reguleringsplanen for mellomlagring av husdyrgjødsel. Det er knyttet bestemmelser til dette området 

blant annet for å sikre det mot avrenning til tilgrensende områder. 

 

7.5 Trafikkløsning 
Når det gjelder trafikken til og fra nytt ridesenter, har vi benyttet samme metode som vi brukte for å 

beregne trafikken til eksisterende ridesenter, men justert med data for foreslått, nytt ridesenter.  

Rideskolen vil disponere 30 hester. Vi antar 4 ridetimer per hest per dag, noe som gir 120 «kunder» på 

rideskoleundervisning. Vi antar at halvparten av kundene kommer i bil, mens resten går og sykler. 

Antall kunder i bil er multiplisert med 0,7 for å ta høyde for at flere kunder bruker samme bil og 

multiplisert med 3 (hvert bilbesøk består av en biltur til og en biltur fra, i tillegg påplusses en faktor på 

1 for å ta høyde for foreldre som kjører bort fra området og gjør noe annet mens ridetimen pågår). 

Bilturproduksjonsfaktoren for rideskolehestene blir dermed 4 x 50 % x 0,7 x 3 = 4,20 

bilturer/rideskolehest. ÅDT som følge av rideskolen blir 30 x 4,20 = 126 kjt/døgn. 
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Det er om lag 30 private staller i Fredrikstad. 10 av disse, med 50 hester, ligger i området rundt 

ridesenteret og bruker Bekkevold ridesenter som utendørsområde for trening. Vi antar at disse også 

vil bruke et nytt ridesenter. Planlagt ridesenter vil få 20 stallplasser i tillegg til de 30 stallplassene som 

rideskolen vil disponere. Ridesenteret vil i det daglige altså bli brukt av 50 + 20 = 70 hester som ikke er 

rideskolehester. Vi antar at hver hest blir trent hver dag, og at transporten av hesten skjer med bil. 

ÅDT per hest blir 2 kjt/døgn, og ÅDT knyttet til hestene som ikke er rideskolehester, beregnes til 70 x 

2 = 140 kjt/døgn.  

I tillegg til kundene kommer ansatte og andre besøkende. Vi antar at alle ansatte kjører bil, og at det 

gjennomføres 2,5 bilturer per ansatt per dag (noen er ute en tur i løpet av dagen). Det antas 2 ansatte 

ved foreslått ridesenter. Dette er beregnet ved at tall for dagens ansatte (1) er skalert opp i henhold 

til antall stallplasser (1 x 50 / 26 = 2) og ÅDT blir dermed 2 x 2,5 = 5 kjt/døgn. Det antas også at det vil 

være noen besøkende ved ridesenteret. Dette kan være hesteinteresserte som kommer for å se på 

dyrene eller familie som kommer for å se på barna som rir. Vi antar dette er snakk om 19 biler (ÅDT 

38) per dag. Dette er nær en dobling av dagens situasjon, og tilsvarer samme oppskalering som vi 

brukte for å finne antall ansatte. I tillegg kommer trafikk knyttet til andre besøkende som for eksempel 

varelevering, hestetransport, traktorer, dyrlege og håndverkere. Dette anslås å utgjøre 50 biler (100 

ÅDT) per dag. ÅDT for ansatte og andre besøkende stipuleres til 5 + 38 + 100 = 143 kjt/døgn. 

Beregnet ÅDT til fremtidig ridesenter stipuleres derfor til 126 + 144 + 143 = 409. Til sammenligning er 

trafikken til eksisterende ridesenter beregnet til 301, som beskrevet i kapittel 5.11.2. Planforslaget 

innebærer altså en beregnet trafikkøkning på 108 ≈ altså 100 ÅDT. 

Trafikk ved stevner er sett bort fra som forklart i kapittel 5.9.2. 

7.5.1 Kjøreadkomst 
Planforslaget legger opp til to avkjøringer fra den nye Torsnesveien, fylkesvei 107. En til arealene vest 

for Oldenborgbekken og en til selve ridesenteret. Avkjøringen til arealene vest for Oldenborgsbekken 

vil benyttes som parkeringsarealer for turgåere samt som parkeringsarealer ved større stevner på 

ridesenteret. Avkjøringen i øst vil bli benyttet til hovedadkomst til ridesenteret. Det er her lagt opp til 

parkering for den daglige driften samt spesielle parkeringsplasser for hestebusser og bil med 

hestehenger. Disse plassene har gjennomkjøring på ridesenteret slik at rygging unngås. Det vil også 

være mulig å kjøre rundt hele anlegget med de interne veiene, noe som gir enkel og i hovedsak ryggefri 

adkomst til de fleste funksjoner. Det legges ikke opp til at Torsnesveien skal benyttes som internvei for 

Ridesenteret. Det er viktig for den interne logistikken på ridesenteret, trafikksikkerheten for de som 

bruker ridesenteret og hestene at det er to adskilte adkomster til ridesenteret og parkeringen.  

7.5.2 Tilknytning til overordnet vegnett 
Ridesenteret ligger i umiddelbar tilknytning til det overordnede vegnettet via Torsnesveien, fylkesvei 

107, og videre til Habornveien, riksvei 22.  

Det er foreslått to adkomster fra fylkesveien.  

7.5.3 Utforming av veier 
Planforslaget legger opp til å etablere interne veier i tilknytning ridesenteret. Dette er illustrert i 

illustrasjonsplanen (vedlegg 4). De interne veiene er dimensjonert for brannbil frem til planlagte 

oppstillingsplasser. 

7.5.4 Adkomst  
Det er behov for to avkjørsler til planområdet, det er flere grunner til dette. Den ene avkjørselen er til 

selve ridesenteret og den andre er til en parkeringsplass for gjester/publikum og turgåere.  
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Det er behov for en separat parkeringsplass for å ivareta sikkerheten til hestene og trafikksikkerhet for 

de som ferdes på ridesenteret. Den ene grunnen er at det er behov for to avkjørsler for å kunne løse 

det trafikale til ridesenteret. Det er ikke ønskelig at gjester og publikum skal kjøre inn på selve 

ridesenteret da det er viktig med kjennskap til hvordan man kjører med hester i nærheten. Det er 

derfor planlagt en parkeringsplass med egen avkjørsel, og det er ikke kjøreadkomst direkte fra den 

separate parkeringsplassen og ridesenteret. 

For at parkeringsplassen SPA1 skal kunne fungere som parkeringsplass for turgåere som vil benytte seg 

av lysløypa på Østsiden i Fredrikstad som ligger rett ved planområdet, er det avgjørende at de ikke kan 

kjøre inn på ridesenteret. 

7.5.5 Sikt i avkjørsel 
Bedring av vegers linjeføring og siktforhold i avkjørsel skal redusere kravene til bilistenes 

oppmerksomhet og kjøreferdigheter, og skal gjøre det lettere å planlegge kjøring med motorkjøretøy 

ved at vegens forløp og andre trafikanter blir tidligere synlige og mer forutsigbare. I vegnormalen 

(Statens vegvesen, håndbok N100) er det fastsatt krav til vegers linjeføring og siktforhold for ulik 

dimensjonerende fart. Fartsgrense på Torsnesveien er 60km/t og i henhold til håndboken er siktkrav i 

avkjørsel 6x65 m. Sikttrekanter som er vist i Figur 56 og Figur 57 har bestemmelser som skal hindre 

sikthindringer i form av enkeltstående trær, stolper og liknende. Det er sikret frisikt fra begge 

avkjørslene.  

 

Figur 56: Siktforhold i avkjørsel til ridesenteret. Det er i ettertid gjort mindre endringer i landskapsplanen men dette påvirker 
ikke siktforholdene i planforslaget. 
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Figur 57: Siktforhold i avkjørsel til parkering for turgåere og gjester/publikum. Det er i ettertid gjort mindre endringer i 
landskapsplanen men dette påvirker ikke siktforholdene i planforslaget. 

  

7.5.6 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Eksisterende trase for gang-/sykkelvei ligger langs rv. 22 (Habornveien). I forbindelse med bygging av 

nytt ridesenter er det planlagt etablert en ny gang- og sykkelvei som knytter sammen holdeplassen 

Oldenborgila og eksisterende gang-/sykkelvei langs rv. 22. Bussholdeplassen ligger ca. 165 m øst for 

ridesenteret. Tiltaket vil gi bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter som ferdes langs fv. 107 

(Torsnesveien) og tiltaket skal også gi bedre fremkommelighet for syklende og gående i dette området. 

I tillegg, er det planlagt en ny turvei som skal koble ny gang- og sykkelvei langs fv. 107 sammen med 

en eksisterende turvei nord for ridesenteret. Etablering av gang- og sykkelvei vil gi bedre forhold for 

friluftsliv og rekreasjon og gi bedre tilgjengelighet til Østsidemarka og Regimentsmyra som ligger i 

nærheten av planområdet. Det etableres også sykkelparkering som en del av prosjektet. 

Sykkelparkeringen skal plasseres inne på ridesenteret  
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Figur 58: Landskapsplan som viser gang- og sykkelveier og turveier 

 

7.6 Planlagte offentlige anlegg 
Hele tiltaket som planlegges er et offentlig anlegg. 

7.7 Miljøoppfølging 
Det er stilt krav i bestemmelsene at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan før anleggsstart. 

Denne skal beskrive konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen. Se reguleringsbestemmelsene 

for mer utfyllende beskrivelse om hva det kreves at miljøoppfølgingsplanen skal inneholde.  

7.8 Universell utforming  
Alle deler av anlegget tilfredsstiller kravene til universell utforming. Det anlegges ramper med stigning 

1:15 opp til kafe og nederste nivå på publikumstribune, som ligger ca. 1 m over terreng og bane i hallen. 

Det er avsatt plass til plattformheis opp til dommerbod. I oppsalingsrom er det avsatt plass til løftebord 

for å lette oppsitting for bevegelseshemmede. Av de 82 parkeringsplassene tilknyttet ridesenteret på 

østsiden av Oldeborgbekken er det planlagt 7 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Av de 100 

parkeringsplassene på vestsiden av bekken, er det planlagt 2 parkeringsplasser for 

bevegelseshemmede.  Disse parkeringsplassene er prosjektert i forhold til universell utforming og har 

bredde 4.5 m og lengde 6 m. I tillegg skal HC-plassene ha markering og skilting.  
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Figur 59: Universell utforming av HC-plasser. Det er i ettertid gjort noen mindre endringer i planforslaget og 
parkeringsplassene men prinsippene for parkeringsplassene er videreført. 

  

7.9 Uteoppholdsareal 
 

7.9.1 Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 
Rundt planområdet er det stor variasjon av forskjellige arealtyper, men stor sett er det fulldyrket jord 

og små områder med beplanting. I tillegg ligger Oldenborgbekken som et viktig bekkedrag mellom den 

nye parkeringsplassen for turgåere og ridesenteret. Dette bekkedraget er sterkt påvirket og den 

økologiske funksjonen som spredningskorridor i landskapet antas å være sterkt redusert. Bekkedraget 

er tidligere vurdert til lokalt viktig, men med ny registrering av rødlistearter bør bekkens verdi 

oppvurderes til viktig. Vegetasjonskantene langs bekkedraget er bevart (oransje farge i Feil! Fant ikke r

eferansekilden. vist nede).  I tillegg skal eksisterende gresspaddock i nordøst beholdes. Etablering av 

nytt ridesenter kan også tilføre noe ny vegetasjon, stort sett ny buskbeplantning langs Torsnesveien 

og langs grensen mot eksisterende boligområde i øst. Det kan også bli plantet trær langs ytterkanten 

av planområdet i sør mot Torsnesveien og i øst mellom ridesenteret og eksisterende boligområde. Inne 

på ridesenteret vil det plantes trær i tunet ved stallene, ved uteserveringen, mellom ridebane og 

paddocker og på parkeringsplassen i vest (se kart 7-6 under).  
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7.9.2 Turveier 
Planområdet grenser mot en turvei i nord. Turveien går til Østsidemarka og Regimentsmarka. Dette er 

viktige friluftsområder som ligger øst for planområdet. Friluftsområdene inkluderer lysløype som 

brukes til skigåing om vinteren og ridning og turgåing resten av året. Her finnes også et utkikkspunkt. I 

tillegg benyttes området til klatring, hestesport, turridning, ski, fottur, bærplukking og trening, og 

området er også uteområdet for Østheim barne- og ungdomshjem. I dag kan turstien nås fra gang-

/sykkelveien i vest eller via kjøreveien fra boligområdet i øst.  

Bygging av nytt ridesenter vil gi nye muligheter til å koble seg til turveiene og det legges opp til at 

Bekkevold kan være et utgangspunkt for turgåere fra hele byen blant annet ved at det etableres en 

stor parkeringsplass utenfor selve ridesenteret. Turveien vil kunne nås via den nye gang- og 

sykkelveien, via kafeen med uteservering eller via snarveien mellom ridesenteret og boligområdet i 

øst.  Tiltaket har til hensikt å bedre fremkommelighet for fotgjengere i dette området. 

 

Figur 60: Landskapsplan som viser gang- og sykkelveier og turveier 

Hestene i tilknytning til Bekkevold ridesenter vil fortrinnsvis benytte ridehallene på anlegget. De 

ridende vil også fortsatt benytte deler av marka og omkringliggende veg- og stisystem til hesteridning 

som i dag. Det antas at størstedelen av ridingen i marka vil forgå på de største stiene.  

Den omkringliggende marka til ridesenteret benyttes i dag som rekreasjons- turområde.  Det er flere 

brukergrupper og hester fra andre staller som benytter disse områdene til friluftsaktiviteter i dag. 

Dette betyr at det vil være et samspill mellom de ulike gruppene som benytter marka.  

Ferdselen stiller krav til de ridende om å vise hensyn. For de fleste hestene er underlaget viktig, og 

mange vil unngå å ferdes over lange strekninger på asfalt og harde grusveier. Men i en god del tilfeller 
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er det ønskelig å ri på grusveiene og stiene for rekreasjonsbruk. Det er også veldig viktig at andre 

trafikanter tar hensyn til hester som de møter.  

God informasjon til brukerne av ridesenteret vil være avgjørende for at samspillet med andre 

trafikanter skal bli så bra som mulig. God informasjon i form av skilting langs traseen kan være 

konfliktforebyggende i de mest hestetette områder hvor hesteeiere bruker marka på linje med andre 

turgåere og mosjonister.  

De ridende skal vise hensyn slik at de ikke ødelegger eller skaper problemer for grunneiere og andre 

som bruker naturen. Hesten setter sine spor i naturen, og mange steder er dette en slitasje som tåles 

godt. Det er også en mulighet at kan utarbeides en avtale med brukerne på ridesenteret om hvilke 

stier/veier det er greit å ferdes på. Anslagsvis vil hver hest på ridesenteret benytte de omkringliggende 

turveier omkring 2 dager i uken ca. 1-2 timers tur. De ridende vil fortsatt krysse enkelte bilveier. Det 

legges opp til at ridesenteret gir informasjon om hvordan og hvor veier bør krysses for å minimere 

faren for ulykker.  

Fredrikstad kommune planlegger fremover for at det skal utarbeides en plan over utearealer med 

ridestier av tilfredsstillende omfang hvor nødvendige grunneieravtaler er inngått. En mulighet vil være 

å etablere en løype for hesteridning parallelt med eksisterende lysløype på deler av strekningen.  

 

 

Figur 61: Veger og stier som vil benyttes mest av ridesenteret og andre nærliggende staller i nærområdet 
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7.10 Kollektivtilbud 
Planforslaget legger opp til en etablering av gang- og sykkelvei fra ridesenteret, langs fv. 107 frem til 

bussholdeplassen vest for ridesenteret – Oldenborglia. Fra denne bussholdeplassen går det tre linjer, 

113, 179 og 186.  

7.11 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte konkrete kulturminner innenfor planområdet, men tomten er en del av et 

kulturmiljø som er vernet.  

Det er gjort en helhetlig vurdering av relevante tema som kulturmiljø, landskap, støy- og 

luftforurensing for å få en god plassering av de byggene det er behov for.  

I planarbeidet har det vært fokus på å finne en god balanse mellom å bevare kulturmiljøet som byens 

marker utgjør med åpenheten i landskapet og funksjonalitet og gode løsninger for ridesenteret. 

 

7.12 Teknisk infrastruktur 
7.12.1 Vann og avløp 
Planforslaget legger opp til å koble seg på eksisterende vann og avløp i området. 

7.12.2 Overvann 
I forbindelse med omleggingen av Torsnesveien ble det i 2015 utarbeidet en flomrapport for 

Oldenborgbekken ved planområdet. Denne ligger som vedlegg (vedlegg 9). Det er i tillegg utarbeidet 

en Flomrapport for hele Oldenborgbekken (vedlegg 10). Beregnet vannstand ved en 200 års flom + 

sikkerhetsmargin er 5,3 meter. Planforslaget legger opp til å ha permeable flater på hele området hvor 

det ikke etableres bygg eller gang- og sykkelveg samt at det etableres flere fordrøyningsanlegg innenfor 

planområdet.  

7.12.3 Elektro/ ledninger 
Det vil bli påkobling til nærmeste nettstasjon. Kapasiteten på denne er foreløpig ikke kartlagt. 

7.12.4 Brannvann 
Det skal etableres 2 nye brannkummer på området for å tilfredsstille krav. Slokkevannskapasiteten skal 

være minst 3000 liter per minutt fordelt på minst 2 uttak.  

7.13 Plan for avfallshenting 
Det største avfallsvolumet på anlegget er hestemøkk og brukt stør/kutterflis. Dette forutsettes samlet 

i lukket konteiner som plasseres nær de permanente stallene. Det er satt av et eget område i 

reguleringsplanen for mellomlagring av husdyrgjødsel. Det er knyttet bestemmelser til dette området 

blant annet for å sikre det mot avrenning til tilgrensende områder. Det er forsøkt å finne en plassering 

som vil gi minst mulig luktplager for naboer, samtidig som det skal være en god løsning for den daglige 

driften. 

Den øvrige daglige driften gir ikke vesentlige avfallsmengder. Løsningen for disse fraksjonene må 

forventes løst med konteinere plassert i et sentralt avfallsskur eller innhegning. 

I forbindelse med stevner må det etableres provisoriske avfallsordninger med tilstrekkelig kapasitet. 

7.14 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er utarbeidet en egen ROS-analyse for Bekkevold ridesenter, se vedlegg 3.. Analysen har 

identifisert tre hendelser: 
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• Flom ved store regnskyll, foreslått tiltak er å etablere bestemmelser som sier at det ikke 

plasseres bygg innenfor faresonen for flom samt at bebyggelse plasseres over kote +5,3. 

• Ekstremnedbør medfører avrenning til Oldenborgbekken, foreslått tiltak er å sikre i 

reguleringsbestemmelsene at det etableres en plan for overvannshåndtering. 

• Ikke tilstrekkelig med slokkevann, foreslått tiltak er å sikre i reguleringsbestemmelsene at det 

etableres plan for overvannshåndtering. 

 

7.15 Støy 
Det antas at støysituasjonen ikke vil endre seg i stor grad i forhold til dagens situasjon hvor det er fv. 

107 som utgjør den største støykilden. Det antas generelt at ridesenteret ikke vil generere store 

støymengder. I forhold til støy fra ridesenteret ligger innendørsaktivitetene nærmest boligbebyggelsen 

og det antas også at ridehallene vil skjerme for eventuelt støy fra uteområdene mot deler av 

boligbebyggelsen. Stallene hvor hestene vil være om natta ligger også i motsatt ende av 

boligbebyggelsen. 

Det er satt krav i bestemmelsene om støy i anleggsfasen som sikrer at støy og støv mot naboer ikke 

overstiger grenseverdier gitt i T-1442 og T-1520. 

 

7.16 Rekkefølgebestemmelser 
I planbestemmelsene ligger det seks rekkefølgebestemmelser:  

• Vegmyndighet skal godkjenne byggeplan for tiltak som berører fylkesvegen.  

• Frisiktsone skal etableres samtidig med veganlegget. 

• Etableringen av gang- og sykkelvegen mellom Habornveien og Oldenborglia 

• Miljøoppfølgingsplan 

• Plan for overvannshåndtering 

• Tilfredsstillende geoteknisk prosjektering 

• Omlegging av eksisterende avløpsledning 

8 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

8.1 Overordnede planer  
Planen imøtekommer flere intensjoner og målsettinger i overordnede planer. Planen er i tråd med 

kommuneplanens arealdel hvor området er satt av til fremtidig idrettsanlegg. I kommuneplanen er 

også deler av planområdet avsatt til blågrønn struktur. Planforslaget legger i deler av disse arealene 

opp til hovedsakelig å etablere uteområder tilknyttet rideanlegget. Videre vil disse arealene i stor grad 

ha permeabelt dekke, og vil dermed i mindre grad redusere den blågrønne verdien. Planforslaget 

legger også opp til å sikre tilgang til marka og lysløypene i dette området, noe som er i tråd med 

kommuneplanen.  

Tiltaket er med på å nå flere målsetninger som omhandler idrett, friluft og folkehelse. Dette oppnås 

ved at planen tilrettelegger for et mer sammenhengende gang- og sykkelveinett som igjen er med på 

å bidra til reduksjon i klimagassutslipp.  
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8.2 Landskap 
Planforslaget vil påvirke landskapsopplevelsen noe da det etableres større bebyggelse en det som er 

der i dag. Terrenget i området er tilnærmet flatt og planforslaget legger opp til at det kan etableres 

bygg i et åpent landskap. Bebyggelsen med størst volum er av hensyn til landskapet og sikt over «byens 

marker» forsøkt plassert mot terrengformasjonen og eksisterende bebyggelsen slik at de gir minst 

konsekvenser for sikten. De største bygningene er også trukket så langt fra hovedveiene at de ikke 

virker påtrengende.  

Det er satt krav om at bebyggelsen skal ha saltak og dempet material- og fargepalett mot det det mørke 

fremfor det lyse på tak og fasader. Dette for å dempe fjernvirkninger. Det planlegges også å benytte 

ikke-reflekterende materiale etter dialog med Fylkeskonservatoren. Dette for at bebyggelsen skal ligne 

på landbruksbygg og harmonere med oppfattelsen av landskapet. Det er planlagt å unngå etablering 

av nye jordvoller og støyskjermer. 
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8.3 Sol- og skyggediagramer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved vårgjevndøgn vil ikke ridehallene på formiddag og starten på ettermiddagen kaste skygge på 

omkringliggende bebyggelse. Det er først i 17:00-tiden når står solen lavt og at det vil  komme skygge 

på bebyggelsen i øst. Klokken 20:00 har solen gått ned.  

Figur 62: Sol- og skyggeforhold 15.3 klokka 10:00 

Figur 63: Sol- og skyggeforhold 15.3 klokka 12:00 

Figur 64: Sol- og skyggeforhold 15.3 klokka 17:00 

Figur 65: Sol- og skyggeforhold 15.3 klokka 20:00 
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Ved sommersolverv vil ikke ridehallen kaste skygge på omkringliggende bebyggelse før solen står lavt, 

omkring klokken 19:15. Ut over kvelden vil flere boliger få skygge fra ridehallen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 66: Sol- og skyggeforhold 20.6 klokka 10:00 

Figur 67: Sol- og skyggeforhold 20.6 klokka 12:00 

Figur 68: Sol- og skyggeforhold 20.6 klokka 17:00 

Figur 69: Sol- og skyggeforhold 20.6 klokka 20:00 
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Ved høstgjevndøgm vil ridehallene kaste skygge på omkringliggende bebyggelse ved omkring klokken 

17:30.  

 

 

 

  

Figur 70: Sol- og skyggeforhold 15.9 klokka 10:00 

Figur 71: : Sol- og skyggeforhold 15.9 klokka 12:00 

Figur 72: Sol- og skyggeforhold 15.9 klokka 17:00 

Figur 73: Sol- og skyggeforhold 15.9 klokka 17:00 
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Ved vintersolverv vil bebyggelsen i øst kaste skygge over deler av ridesenteret på morgenen, frem til 

omkring klokken 11:00. Ridehallene vil på denne tiden av året ikke kaste skygge over omkringliggende 

bebyggelse. Fra omkring klokken 14:00 vil bebyggelsen i vest også kaste skygge over deler av 

ridesenteret. 

 

 

Figur 74: Sol- og skyggeforhold 21.12 klokka 10:00 

Figur 75: Sol- og skyggeforhold 21.12 klokka 12:00 

Figur 76: Sol- og skyggeforhold 21.12 klokka 17:00 

Figur 77: Sol- og skyggeforhold 21.12 klokka 20:00 
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8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke noen registrerte kulturminner i planområdet. Dersom det under anleggsarbeidet treffes på 

automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, 

groper med trekull og eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 

varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50, § 8. 

Planforslaget vil påvirke kulturlandskapet i den form av at det kommer nye bygg og anlegg som ikke er 

der i dag. Planen er utarbeidet på en måte som skal bidra til at kulturlandskapet bevares på en best 

mulig måte med plassering av bygg og begrensninger av byggehøyde og bredde. Se også kapittel 8.2. 

8.5 Naturmangfold 
Med forslag om å ivareta Oldenborgbekken med en kantsone i form av å regulere hensynssone og 

forebygge avrenning av forurenset overvann til bekken, vurderes konsekvensene for naturmiljø å 

være små. 

8.6 Forholdet til kravene i kap. II Naturmangfoldloven (§§ 8-12) 
§ 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. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 

bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet. 

Vurdering: 

Kunnskapsgrunnlaget om naturtyper og rødlistearter i tiltaksområdet anses tilfredsstillende. Biolog har 

utarbeidet et eget naturmangfoldnotat til detaljreguleringen, der Oldenborgbekken og dammer i 

planområdet ble spesielt undersøkt i form av prøvefiske og vannkjemi. Forekomst av vilt og fremmede 

arter er også beskrevet. Naturbase og Artskart er sjekket mht. naturtyper, rødlistede og fremmede 

arter.  

§ 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”. 

Vurdering: 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende. Det vurderes at tiltaket ikke vil kunne 

medføre alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet utover den belastningen 

Oldenborgbekken er utsatt for i dag. 
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§ 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. 

Vurdering: 

Naturmiljøet i planområdet er i dag belastet på mange måter i form av at store deler av arealet er 

bebygd eller er oppdyrket. Oldenborgbekken som renner tvers gjennom planområdet er sterkt 

forurenset av landbruk og avløpsvann. Også kantsone langs bekken, som er svært viktig for livet i 

bekken, er stedvis dårlig utviklet eller ødelagt. Mer utbygging i planområdet kan medføre større 

belastning på bekken og kantsonen dersom det ikke tas hensyn. 

Det ble registrert ål og trepigget stingsild i bekken ved elfiske i 2017. Ål er rødlistet i kategorien 

sårbar (VU), og tatt i betraktning den dårlige vannkvaliteten i bekken, er det svært positivt at det ble 

registret ål og annen fisk. Ifølge Norsk rødliste er bestanden truet fordi ål dør i vannkraftturbiner og 

påvirkes av forurensing, parasitter, sykdommer, pumpestasjoner, predasjon og overbeskatning. 

Dersom tilgangen til ferskvannshabitater forblir dårlig på grunn av bl.a. forurensing og annen 

forringelse eller ødeleggelse, er det lite sannsynlig at bestandsstørrelsen vil komme opp på historisk 

nivå. Tiltak i form av å stanse forurensning, fjerne vandringshindre og bevare kantsone for skygge, 

gjemmesteder og næring fra strø, blir derfor viktig for å bevare og forbedre livet i bekken og ålens 

ferskvannshabitat. 

Det er i plankartet avsatt en 10 m bred hensynssone for bevaring av naturmiljø. I hensynssonen 

inngår bekkeløpet og noen meter kantsone på hver side. Det er i planbestemmelsene også lagt inn 

krav om håndtering av overvann på en slik måte at dette ikke går urenset ut i bekken. Overflatevann 

fra ridesenteret vil kunne inneholde store mengder partikler og gjødsel fra hestemøkk som bidrar til 

dårlig vannkvalitet i bekken. 

§ 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». 

Vurdering: 

Det er i planbestemmelsene lagt inn at det skal utarbeides en miljøplan der det beskrives tiltak for å 

forebygge eller redusere miljøbelastningen av utbyggingen. Planen og de avbøtende tiltakene skal i 

samsvar med det etablerte prinsippet ”forurenser betaler” og § 11 naturmangfoldloven bekostes av 

tiltakshaver. 

§ 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». 

Vurdering: 

Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på miljøet, og i dette tilfellet særlig 

bekken med kantsone, bør vurderes og drøftes fortløpende i bygge- og anleggsperioden og i 

skjøtselen av det ferdige anlegget i driftsperioden. 
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8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planforslaget vil gjøre lysløypene på Østsiden i Fredrikstad mer tilgjengelig enn de er i dag. Ved at man 

kan parkere bilen sin og gå tur i marka kan gjøre at flere velger å bruke dette tilbudet. 

8.8 Trafikkforhold 
Som beskrevet i kapittel 5.9 pågår det for tiden utbygging av 45 boliger i prosjektet Oldenborglia. Det 

planlegges, ifølge Rambølls trafikkanalyse for Thorsnes ridesenter, også cirka 40 boliger i tilknytning til 

Klokkerstuveien. Denne utviklingen medfører at det vil bli feil å sammenligne eksisterende situasjon 

med situasjonen etter utbygging av Bekkevold ridesenter for å vurdere konsekvensene av ridesenteret. 

I stedet har vi utarbeidet en referansesituasjon som tar hensyn til de to nevnte boligprosjektene. Vi 

har, i likhet med Rambøll, også forutsatt 10 % generell trafikkvekst på ny Torsnesveien og Habornveien. 

Vi forutsetter at all nyskapt trafikk fordeler seg med 70 % nordover i Habornveien, 10 % sydover i 

Habornveien og 20 % i Torsnesveien vest for Habornveien. Trafikken mot øst (Torsnes) antas å være 

neglisjerbar. Beregnet ÅDT i referansesituasjonen er vist i Figur 78. 

 

Figur 78: ÅDT referansesituasjon 
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Figur 79: ÅDT planforslag 

 

8.9 Barn og unges interesser 
Etableringen av et nytt ridesenter er et positivt tiltak for å øke barn og unges aktivitetsmuligheter. 

8.10 Universell tilgjengelighet  
Tiltaket vil forbedre dagens situasjon, ved at det etableres et nytt ridesenter hvor hele anlegget skal 

tilfredsstille kravene til universell utforming.  

8.11 Landbruksfaglige vurderinger 
Etablering av nytt ridesenter vil medføre nedbygging av dyrket mark. Ca. 35 daa av det som er registrert 

som fulldyrket mark blir bygget ned. Disse arealene er avsatt til idrett i kommuneplanens arealdel. 

8.12 Avveininger/ virkninger for omkringliggende bebyggelse 
Ridesenteret har vært gjennom flere prosesser knyttet til plasseringer og størrelser. Blant annet har 

det vært tungtveiende å sikre siktforholdene knyttet til Byens marker og ridehallene er derfor plassert 

mot landskapsformasjonene i området. Ridehallene vil medføre at sikten fra boligområdene reduseres 

noe. Boligene vil også kunne få noe skygge av ridesenteret på kvelden. 

Stallene er plassert et stykke unna boligområdet i øst som vil være naboer til ridesenteret. Dette 

medfører blant annet at en potensiell problematikk knyttet til lukt og fluer for naboene er redusert 

noe.  

 

8.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltaket initieres og bygges av kommunen. 
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