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Saksnr.: 2017/4266 
Dokumentnr.: 97 
Løpenr.: 163629/2020 
Klassering: Bekkevold Ridesenter 
Saksbehandler: Simen Norheim 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 24.09.2020 93/20 

 

Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter - arealplanID 3004 1160  
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagstiller: Fredrikstad kommune 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Forslag til reguleringsplan for Bekkevold ridesenter, nasjonal planID 3004 1160, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan og bygningslovens §12-10. 

 
Fredrikstad, 14.09.2020 
 

Planutvalgets behandling 24.09.2020: 

På vegne av H fremmet Jorulf Elias Laabak følgende forslag til nytt punkt 1: 
Fredrikstad kommune må ta handlekraftige grep for å unngå økonomisk krise. 
Reguleringsplanen for Bekkevold ridesenter stilles derfor i bero. 
 
Votering: 
Forslag fra Jorulf Elias Laabak fikk 2 stemmer (H 2) og ble ikke vedtatt. 
Utvalgsleders innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, R 1, Sp 1, MDG 1) mot  
4 stemmer (H 2, Frp 2). 

Planutvalgets vedtak 24.09.2020: 

1. Forslag til reguleringsplan for Bekkevold ridesenter, nasjonal planID 3004 1160, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan og bygningslovens §12-10. 

 
 
Fredrikstad, 02.10.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Simen Norheim 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Forslag til reguleringsplan for Bekkevold ridesenter, nasjonal planID 3004 1160, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan og bygningslovens §12-10. 

 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av Sweco AS som plankonsulent, på vegne av Fredrikstad 
kommune som forslagstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en 
oppgradering av eksisterende ridesenter på Bekkevold, samt å tilrettelegge for at 
ridesenteret, gjennom parkering, gang- og sykkelveg m.m. kan benyttes som adgang til 
østsidemarka. 
 
Planområdet ligger på Bekkevold, mellom Habornveien, golfbanen og Oldenborgila. 
Planområdet er tilgjengelig via Torsnesveien, det er her ikke tilrettelagt for myke trafikanter, 
men planforslaget inkluderer oppretting av gang- og sykkelveg. Planområdet er ca. 1 km øst 
for Gamlebyen, og 2.3 km øst for Fredrikstad sentrum. Like øst for planområdet ligger 
Oldenborgila og østsidemarka. 
 
Planområdet grenser til og overlapper litt med planen for Kong Fredrik II Golfbane, og 
Oldenborgila på byens marker, vedtatt 09.11.2008 og 12.04.2014. Det ble åpnet for mulig 
gang- og sykkelveg mellom Habornveien og Oldenborgila i planen fra 2014, men dette er 
ikke realisert. Gang- og sykkelveg tas derfor med i dette planforslaget, og vil bidra til bedret 
fremkommelighet for myke trafikanter til både ridesenteret og Oldenborgila. 
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge planforslaget ut til høring og offentlig 
ettersyn når dette er gjort. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på 
grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart Bekkevold, datert 05.08.2020  
2 Plankart Bekkevold ridesenter, datert  13.02.2020, sist revidert 25.06.2020  
3 Planbestemmelser Bekkevold, datert 13.02.2020, sist revidert 06.08.2020  
4 Planbeskrivelse Bekkevold, datert 21.11.19, sist revidert 06.08.20  
5 ROS-analyse, Bekkevold ridesenter, datert 14.02.2020  
6 LandskapsplanBekkevold Ridesenter, datert 20.09.19, sist revidert 07.02.2020  
7 Sammendrag og kommentarer av innspill til varsel om oppstart, datert 14.02.2020  
8 Geoteknisk vurdering, datert 28.08.2017  
9 Naturmiljø, datert 07.09.2017  
10 Oldenborgbekken- Beregning av 200 års flom og vannlinje, datert 22.06.15  
11 Rapport - Oldenborgbekken - Flom, datert 26.11.19  
12 Volumstudie, datert 26.08.19  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
For øvrige dokumenter i saken, se sak 2017/4266 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er tilrettelegging for oppgradering av eksisterende ridesenter 
på Bekkevold. 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. 
 
Overordnet planstatus 
Planforslaget er ikke i konflikt med overordnede nasjonale eller regionale føringer. 
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I fylkesplanen, Østfold mot 2050 vedtatt 22.08.2018, er området avsatt til LNF, ikke idrett. I 
kommuneplanens arealdel er de samme arealene disponert til idrett og blågrønn struktur. 
Det er altså en divergens her mellom hvordan arealene er disponert i kommuneplanen og 
fylkesplanen. 
 
Planforslaget grenser til eksisterende reguleringsplaner i nord, sør og øst. I nord grenser 
planområdet til Kong Fredrik II golfbane, vedtatt 09.11.2008. I sør og øst grenser og 
overlapper planforslaget med Oldenborgila på Byens Marker, vedtatt 12.04.2014.  
Planforslaget grenser også til to eldre planer for Industrivei til Øra og Ny rv. 107 
Habornveiens forlengelse, vedtatt 21.03.1984 og 09.11.1989. 
 
Kulturminneplanen for Østfold 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». 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Bekkevold gård langs ny fv. 107 Torsnesveien, på Byens marker, i 
Fredrikstad kommune. Området omfattes av eiendommene gnr/bnr 303/1293 og 303/1817, 
og utgjør ca. 58 daa. 
 
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. 
Langs Torsnesveien i sør ligger landlig og hagepreget boligbebyggelse. I øst ligger flere 
boliger langs den lave åsryggen, parallelt med Olderborgveien. På flaten mellom 
Torsnesveien og Olderborgveien er det satt i gang bygging av boliger. Boligtomtene 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.  
 
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. 
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. 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. 
 
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. Gjennom planområdets 
nordlige del strekker det seg en adkomstveg til dette friluftsområdet (marka). 
Oldenborgbekken som renner gjennom planområdet har stort sett kantvegetasjon. I denne 
samt tilhørende dammer på golfbanen i nord ble det funnet den rødelistede arten ål (Anguilla 
Anguilla). 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget har følgende formål: 
Pbl. §12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg 
Idrettsanlegg (3) 
Renovasjonsanlegg  
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg  

 
38,9 daa 
0,2 daa 
0,4 daa 
 

Pbl. §12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
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Kjøreveg (2) 
Gang-/sykkelvei (3) 
Annen veggrunn – grøntareal (5) 
Parkering (3) 

0,3 daa 
1,4 daa 
3,0 daa 
6,7 daa 
 

Pbl. §12-5 nr. 3: Grønnstruktur 
Turveg (5) 
Friområde (3) 
Vegetasjonsskjerm 

 
1,5 daa 
3,9 daa 
0,1 daa 
 

Pbl. §12-5 nr. 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
6710 – Friluftsområde i sjø og vassdrag (2) 

 
1,7 daa 
 

Totalt 58,1 daa 

 
Pbl. §12-5 – Hensynssoner 
Hensyn landskap (3) 
Frisikt (4) 
Flomfare 
Bevaring naturmiljø 
Bevaring kulturmiljø (3) 

 
 
58 daa 
0,3 daa 
3,4 daa 
1,8 daa 
58,1 daa 

 
Ridesenterets innhold 
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. Det er også ønske om å beholde både den 
store ridebanen og paddockene, som begge er ganske nylig anlagt. Ridesenteret ønskes 
også å kunne benyttes som utfartssted til lysløypa og marka i øst.  
 
Bebyggelsens plassering og utforming 
Plassering og utforming er bestemt gjennom en omfattende prosess med blant annet 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 og 
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. 
 
Grad av utnyttelse 
Planen tillater bebyggelse innenfor angitte byggegrenser i felt BIA1 med maks % BYA=30 % 
 
Høyder 
Planen oppgir maks byggehøyde for innenfor BIA1: 
Stallene: kotehøyde +13,3 m 
Ridehallene: kotehøyde +18,6 m 
 
Parkering 
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Det legges opp til 82 parkeringsplasser inne på ridesenteret, hvorav 7 skal være tilpasset 
forflytningshemmede og 10 skal være egnede for hestebusser, her med gjennomkjøring slik 
at hestebussene og bilene med henger ikke skal måtte rygge. I tillegg til dette er det planlagt 
en parkering like vest for ridesenteret. Denne er tenkt som en utfartsparkering tilknyttet 
forbindelsen til østsidemarka som ligger langs golfbanen, disse plassene vil kunne benyttes 
ved ridestevner da parkeringsbehovet er økt over daglig situasjon. 
 
Planforslaget stiller krav til minimum 30 parkeringsplasser for sykkel, disse skal være under 
tak og skal ha mulighet til å låse fast syklene. 
 
Trafikkløsning 
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 Oldenborgbekken vil benyttes som parkeringsarealer for turgåere samt som 
parkeringsarealer ved større stevner på ridesenteret. Avkjøringen i øst vil bli benyttet til 
hovedatkomst til ridesenteret. Det er her lagt opp til parkering for den daglige driften samt 
spesielle parkeringsplasser for hestebusser og bil med hestehenger. Det legges opp til 
interne veien for å sikre enkel og i hovedsak ryggefri adkomst til de fleste funksjoner. Det 
legges ikke opp til at Torsnesveien skal benyttes som internvei for ridesenteret. Begge 
avkjørslene sikres med frisiktsoner 6x65 m som er siktkravene for veg med fartsgrense 60 
km/t etter statens vegvesens håndbok N100. 
 
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. 
 
Universell utforming 
Det stilles krav til at all utbyggelse av alle typer tiltak skal gjennomføres i tråd med 
prinsippene om universell utforming. For parkering innebærer dette at 7 av de 82 
parkeringsplassene inne på ridesenteret er avsatt til bevegelseshemmede. 
 
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 balanse mellom å bevare kulturmiljøet som 
byens marker utgjør med åpenheten i landskapet og funksjonalitet og gode løsninger for 
ridesenteret. 
 
Renovasjon 
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 forsøkt å 
finne en plassering som vil gi minst mulig luktplager for naboer. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
I planbestemmelsene ligger det seks rekkefølgebestemmelser: 

 Vegmyndighet skal godkjenne byggeplan for tiltak som berører fylkesvegen. 

 Frisiktsone skal etableres samtidig med veganlegget. 
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 Etableringen av gang- og sykkelvegen mellom Habornveien og Oldenborgila 

 Miljøoppfølgingsplan 

 Plan for overvannshåndtering 

 Tilfredsstillende geoteknisk prosjektering 

 Omlegging av eksisterende avløpsledning 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Krav til konsekvensutredning er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det 
konkluderes at detaljreguleringen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger, 
og dermed ikke skal konsekvensutredes. 
 
Konsekvenser av planforslaget skal likevel vurderes, temaer det særlig skal sees nærmere 
på er landbruk og jordvern, nærmiljø og friluftsliv, landskap, naturverdier, trafikk, barns 
interesser, kulturminner og kulturmiljø. 
 
Landskap og stedets karakter 
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. 
 
Det er satt krav om at bebyggelsen skal ha saltak og dempet material- og fargepalett mot 
det mørke fremfor det lyse på tak og fasader. Dette for at bebyggelsen skal ligne på 
landbruksbygg og harmonere med oppfattelsen av landskapet. 
 
Sol og skygge 
Ved vårjevndøgn vil ikke ridehallene på formiddag og starten på ettermiddagen kaste 
skygge på omkringliggende bebyggelse. Det er først ved 17:00-tiden når står solen lavt det 
vil komme skygge på bebyggelsen i øst. 
 
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. 
 
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. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget vil påvirke kulturlandskapet i den form av at det kommer nye bygg og anlegg 
som ikke er der i dag. Planen er utarbeidet med hensikt på at kulturlandskapet skal bevares 
på en best mulig måte med plassering av bygg og begrensninger av byggehøyde og bredde. 
 
Naturverdier og biologisk mangold 
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. 
 
Rekreasjon 
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. 

 
Etableringen av et nytt ridesenter vil bedre tilgangen til aktivitetstilbud i Fredrikstad og vil øke 
barn og unges aktivitetsmuligheter. 
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Trafikkforhold 
Som følge av utbyggingen som skjer i Oldenborgila samt planene for utbygging langs 
Klokkerstuveien er det utarbeidet en referansesituasjon som tar hensyn til de to nevnte 
boligprosjektene. Det er forutsatt 10 % generell trafikkvekst på den nye Torsnesveien og 
Habornveien, og at all nyskapt trafikk fordeler seg med 70 % nordover i Habornveien, 10 % 
sydover i Habornveien og 20 % i Torsnesveien vest for Habornveien. Etter disse tallene 
antas det at planforslaget for Bekkevold ridesenter vil medføre en ca. 3 % økning i ÅDT 
langs Torsnesveien, fra Habornveien frem til ridesenteret, og uendret situasjon ellers. 
 
Planforslaget har også konsekvenser for trafikkforholdene for myke trafikanter. Planforslaget 
inkluderer rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg. Dette hovedsakelig som 
følge av at ridesenterets brukere ofte vil være yngre og vil da ha mulighet til å ankomme 
ridesenteret via sykkel eller gange. Gang- og sykkelvegen vil likevel strekkes frem til 
eksisterende gang- og sykkelveg ved Oldenborgila. 
 
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. 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er identifisert 3 uønskede hendelser. Dette dreier seg om flomfare, overvann og mangel 
på trykk av slokkevann. 
 
Risikoen for flom og overvann byr på risiko for både planlagte tiltak, samt avrenning av 
gjødsel ned i bekken som det argumenteres for at kan vurderes som viktig pga. biologisk 
mangfold. 
 
Det er også identifisert at det er dårlig grunnforhold på området. Det er imidlertid ikke grunn- 
eller terrengformer som tilsier fare for områdeskred. Dette er ikke tatt med som en hendelse 
men det stilles krav i planbestemmelsen om 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. 
 
Naturmangfold 
På artsdatabanken er det registrert 2 artsobservasjoner på golfbanen like nord for 
planområdet, åkerrikse og vannrikse som er sårbare (VU) fuglearter. På befaring av 
Oldenborgbekken ble det også registrert ål i bekkeløpet. Denne er i likhet med riksene 
registrert som sårbar (VU). Bestanden av ål er truet som følge av at ål dør i vannturbiner og 
på grunn av forurenset vann. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 12 innspill i forbindelse med varsel om oppstart, 10 fra offentlige 
instanser og 2 fra private, fagforeninger, interesseorganisasjoner ol. Varslingsuttalelsene er 
referert og kommentert i vedlegg til planbeskrivelsen, hvor det beskrives hvordan innspillet 
er vurdert og/eller hensyntatt i planarbeidet. 
 



Side 8 av 9 
 

Økonomiske konsekvenser 
Tiltaket initieres og bygges av kommunen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planen vil i forbindelse med etableringen av ridesenteret også etablere gangfelt fra 
Habornveien til Oldenborgila, samt utfartsparkering tilknyttet lysløypa i marka. Selve 
ridesenteret vil også øke aktivitetstilbudet i byen og tilhørende funksjoner vil kunne bidra til 
sosiale møteplasser for brukere og turgåere i marka. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget legger til rette for utbygging av ridesenter på Bekkevold. Dette vil være en 
utvidelse av eksisterende rideskole som ligger der i dag. Planforslaget anses å være i tråd 
med overordnede planer og retningslinjer, med unntak av et område hvor planforslagets 
idrettsformål og parkeringsformål overlapper med arealer avsatt til blågrønn struktur i 
kommuneplanens arealdel. Som følge av lengre diskusjoner og samhandling mellom, 
forslagstiller, kommunen og regionale kulturmyndigheter angående hvordan best mulig 
hensynta de kulturelle verdiene ved byens marker var det ikke mulig å spille disse 
endringene inn til rulleringen av kommuneplanens arealdel i tide. 
 
I kommuneplanens arealdel er størsteparten av områdene avsatt til idrettsformål, med en 
tarm som går mellom Bekkevold og golfbanen som er satt av til blågrønn struktur. Denne 
tarmen var i forrige kommuneplan avsatt til friområde. Kommunedirektøren antar at disse 
arealene tidligere var avsatt til annet enn idrett for å sikre forbindelsen til lysløypene og 
marka som går gjennom her. I det foreliggende planforslaget er denne markaforbindelsen 
sikret gjennom arealformålene «Turveg» og «Friområde». Disse arealene er endret til 
blågrønnstruktur i gjeldende kommuneplan. Det vurderes at selv om det er et avvik mellom 
kommuneplanens arealdel og det foreliggende planforslaget er de avbøtende tiltakene i 
planforslaget tilstrekkelige for å sikre blågrønne kvaliteter, samt adkomsten til østsidemarka. 
 
Et ridesenter det planlegges for vil sannsynligvis ha brukere i alle aldere, men en stor andel 
av yngre brukere. Det er derfor viktig og positivt at planforslaget stiller rekkefølgekrav til 
opprettelse av gang- og sykkelveg fra Habornveien til Oldenborgila. 
 
Når det gjelder flom og overvann har planområdet en rekke utfordringer. Planområdet er i 
stor grad flatt og tilliggende bekkefar har i dag flere flaskehalser som ikke håndterer stor 
vannføring og dermed fører til oppstuving oppstrøms. Det er gjennomført en flomanalyse, og 
det er knyttet bestemmelser til bebyggelsen for å sikre at denne ikke står i fare for 
flomskader ved 200-årsflom. Det er også stilt krav til at gang- og sykkelvegen som skal 
opparbeides kan håndtere en 200-årsflom.  
Håndtering av overvann innenfor planområdet er viktig både med tanke på flomskader, men 
også med tanke på biologisk mangfold. Det fremgår av planbeskrivelsen at alle flater skal 
være permeable med unntak av bebygde arealer og gang- og sykkelvegen. Befaring av 
bekkefaret identifiserte den sårbare arten ål i bekken. For å sikre at avrenningen fra 
planområdet ikke går urenset ut i bekken sikres kantvegetasjon gjennom bestemmelser. 
Utover dette har planen rekkefølgekrav om utarbeidelse av plan for overvannshåndtering 
som skal sikre håndtering og eventuell nødvendig rensing av overvann.  
 
Ridehallene er plassert nærmest mulig eksisterende bebyggelse ved Oldenborgila for å gi 
større åpne rom og mulighet til gjennomsyn til bymarkene på den andre siden. Det vurderes 
som positivt at det stilles arkitektoniske krav til material/farge og utforming på byggene 
innenfor planområdet. Til tross for store bygningsvolumer nært boligbebyggelsen i 
Oldenborgila overholder planforslaget alle krav til solforhold i kommuneplanens arealdel. 
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Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. ROS-analysen understreker viktigheten av flom og overvannshåndtering innenfor 
planområdet.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren mener at planforslaget i tilstrekkelig grad sikrer relevante forhold der 
planforslaget fraviker fra kommuneplanens arealdel (blågrønnstruktur) og har ingen videre 
merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det forutsettes at planforslaget blir 
vurdert og bearbeidet i forbindelse med innkomne uttalelser etter høring og offentlig 
ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes ut på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 


