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1 FORMÅLSPARAGRAF 
Planens hensikt er å legge til rette for bygging av et nytt natur- og ridesenter i Fredrikstad kommune. 
Ridesenteret skal være av en slik størrelse og art at det kan fungere godt som et ridesenter hele året. 
Området skal også være et naturlig utfartssted til Østsidemarka.   

 

2 REGULERINGSFORMÅL 
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningsloven (pbl).  

2.1 Bebyggelse og anlegg. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 1: 
- Idrettsanlegg (BIA) 
- Renovasjonsanlegg (BRE) 
- Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (BAS) 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 2: 
- Kjøreveg (SKV) 
- Gang-/sykkelveg (SGS) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Parkering (SPA) 

2.3 Grønnstruktur. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr.3: 
- Turveg (GT) 
- Friområde (GF) 
- Vegetasjonsskjerm (GV) 

 

2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr.6  
- Friluftsområder i sjø og vassdrag (VFV) 

 

2.5 Hensynssoner. Jf. pbl § 12-6.  
- Frisikt (H140) 
- Bevaring kulturmiljø (H570) 
- Bevaring naturmiljø (H560) 
- Flomfare(H320) 
- Hensyn landskap(H550) 
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3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

3.1 Statens vegvesen/ aktuell vegmyndighet skal godkjenne byggeplan for tiltak som berører 
fylkesvegen før gjennomføring. 

3.2 Frisiktsonene skal etableres samtidig med veganlegget. 

3.3 Det skal etableres gang- og sykkelveg mellom Habornveien og Oldenborgila før det gis ferdigattest. 
Gang- og sykkelvegens kryssing av Oldenborgbekken skal tilfredsstille 200-årsflom + klimapåslag. 

3.4 Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan der det beskrives tiltak for å forebygge eller redusere 
miljøbelastningen av utbyggingen. Miljøoppfølgingsplanen skal godkjennes i forbindelse med 
søknad om rammetillatelse.   

3.5 Det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering. Planen skal sikre at avrenningen av organisk 
avfall ikke renner urenset ut i Oldenborgbekken. Plan for overvannshåndtering skal godkjennes i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse.   

3.6 Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det fremlegges dokumentasjon på 
tilfredsstillende geoteknisk prosjektering. NVEs retningslinjer skal legges til grunn for videre 
arbeid.  

3.7 Bebyggelse som er i konflikt med eksisterende avløpsledning gjennom planområdet kan ikke 
oppføres før avløpsledningen er lagt om i ny trasse.  

 
 
4 FELLESBESTEMMELSER  

4.1 Kulturminner 

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. 

 

4.2 Universell utforming 

Ved utbygging og gjennomføring skal alle typer tiltak innenfor planområdet utformes etter prinsippene 
om universell utformning.  

4.3 Støy 

Ved etablering av uteoppholdsarealer innenfor områder der beregnede grenseverdiene for støy er 
overskredet, må det gjennomføres støymålinger for å dokumentere at gjeldende grenseverdier for 
støy overholdes, jf. T-1442.  

I anleggsfasen skal støy og støv mot naboer ikke overstiger grenseverdier gitt i T-1442 og T-1520. 
 

4.4 Matjord  

Matjord skal håndteres på en slik måte at jordstruktur og kvalitet ikke forringes. Matjord som ikke 
kan disponeres i planområdet skal brukes til erstatning for eller forbedring av matjord på 
nærliggende jorder eller andre steder i kommunen.  

4.5 Naturmangfold 

Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå 
mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer. 

Det skal ikke innføres eller spres fremmede/svartelistede arter ved opparbeiding og beplantning av 
arealer. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved 
masseforflytning iverksettes i henhold til godkjent miljøoppfølgingsplan. 
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4.6 Brannvann 
Slokkevannskapasiteten skal være minimum 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak. (Iht. 
VTEK17, §11-17) 

 

4.7 Skilt, reklame, flagg og vimpler 
Det tillates ikke oppført kommersiell reklame e.l. mot de tilstøtende veiene. Det tillates imidlertid 
veiskilt som angir adkomsten til ridesentret og parkeringsplassen langs tilstøtende veier. 

4.8 Overvann  
a) Det må utarbeides en plan for overvannshåndtering for hele planområdet. 
b) Overvann skal handteres på en slik måte at det ikke går urenset ut i Oldenborgbekken.  

 

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

5.1 Idrettsanlegg (o_BIA1, o_BIA2 og o_BIA3) 

a. Innenfor o_BIA1, o_BIA2 og o_BIA3 tillates det å etablere ridebaner, paddocker, 
nettstasjoner, sykkelparkeringsplasser og interne veier. De interne veiene skal ha 
grusdekke. 

b. Innenfor byggegrensene tillates det å etablere ridehaller, stevnehaller, serviceanlegg for 
ridesenter, lager, garasje, kiosk, verksted og lignede for å dekke ridesenterets behov. 
Anlegget skal tilpasses det kulturhistoriske landskapet ved at bebyggelsen skal ha saltak. 
Det skal benyttes en dempet material- og fargepallett mot det mørke fremfor det lyse på 
tak og fasader.  

c. Byggegrense mot fylkesveg 107 er 20 meter fra senter vei og er angitt i plankartet. Det 
tillates å etablere gang- og sykkelveg og parkeringsplasser innenfor byggegrensen. 

d. Innenfor o_BIA 1 er det tillatt med oppføring av 2 ridehaller med maks mønehøyde til 
kote +18,6 meter og 3 staller med maks mønehøyde til kote + 13,3 meter. Byggene skal 
utformes med saltak. Byggegrensen for disse er definert i plankartet. Maksimal utnyttelse 
innenfor BIA 1 er % BYA= 30.  

5.2 Renovasjonsanlegg 
Innenfor o_BRE tillates det å settes opp nødvendig renovasjonsanlegg for ridesenteret. Det tillates 
også å etablere bygg og anlegg i henhold til BIA1, BIA2 og BIA3 innenfor området. 

 

5.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg o_BAS 
Det tillates å etablere anlegg for mellomlagring av husdyrgjødsel innenfor o_BAS. 
Komposteringsanlegget skal utføres i henhold til gjeldende forskrift om gjødselvarer av organisk 
opphav. 

 

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.1 Kjørevei (SKV1, SKV2) 
a. Kjørevei SKV1 skal være adkomst for SPA1. 
b. Kjørevei SKV2 skal være adkomst for SPA2, SPA3 og BIA1. 

 
 
6.2 Parkeringsplasser for sykkel 

Det skal etableres minimum 30 parkeringsplasser for sykkel innenfor BIA1. 
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak og ha mulighet for å låse sykkelen fast.  
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6.3 Parkeringsplasser for bil (SPA1, SPA2 og SPA3) 
a) Det er tillatt med opptil 100 parkeringsplasser på SPA1 hvorav 2 skal være tilrettelagt for 

forflytningshemmede. 
b) Det er tillatt med opp til 82 parkeringsplasser til sammen på SPA2 og SPA3, hvorav 7 skal være 

tilrettelagt for forflytningshemmede. 
c) Det er tillat med 10 parkeringsplasser for buss/bil med henger innenfor SPA3. Disse skal ha 

gjennomkjøring slik at rygging unngås. 
d) Det tillates etablert parkeringsplasser nærmere fv 107 enn byggegrensen i område SPA1, SPA2 

og SPA3 såfremt dette ikke kommer i konflikt med frisikt.  
 
 

7 HENSYNSSONER 

7.1 Flomfare (H320) 
Tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-2 er forbudt innenfor H320. Det tillates å etableres bekkekrysninger. 
Eventuelle bekkekrysninger dimensjoneres for 200-årsflom + klimapåslag. 

7.2 Frisiktsone (H140) 
Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m. over tilstøtende vegers planum mellom 
frisiktlinje og veiformål.  
 

7.3 Bevaring Naturmiljø (H560) 
 Endringer av kantvegetasjonen skal godkjennes av Fredrikstad kommune. Det tillates å gjennomføre tiltak 
for å sikre god avrenning i bekken. 
 


