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1 Sammendrag 

Planen tilrettelegger for videreføring av eksisterende bebyggelse i Bergliveien 
6B og Bergliveien 6.  Utover dette reguleres anledning til å oppføre fire 
firemannsboliger i det som har vært privat hage til Bergliveien 6. 
Firemannsboligene kan utvikles med 2 etasjer i tillegg til sokkel der terrenget 
tillater det. Parkering skal i hovedsak etableres i sokkeletasjene, og dermed frigi 
terreng til felles uteopphold og to lekeplasser som er avsatt i planen. Det er 
planlagt adkomst fra Bergliveien. Planen legger til rette for en arealeffektiv 
planlegging i et område med stor nærhet til kollektivtrafikk, i sykkelavstand fra 
Fredrikstad sentrum. Utbygging av fv.109 vil i fremtiden også kreve at flere 
boliger i området rives. Utviklingen av Bergliveien 6 vil kunne bidra til 
erstatningsboliger. Samtidig er det lagt vekt på å etablere en oppbrutt 
bebyggelsesstruktur, som selv med et noe større fotavtrykk enn omliggende 
småhusbebyggelse viderefører områdets struktur. Illustrasjonsplanen vedlegg 5 
viser ønsket utvikling. 
 
Det er innkommet 12 innspill til oppstart av planarbeidet.  
Planen er vurdert til å være i tråd med overordnede føringer.  
 

 
Figur 1: Illustrasjonsplan, utarbeidet av landskapsarkitektene Berg og Dyring AS og skisser for bebyggelse 

utarbeidet av Leite og Howden arkitekter har vært grunnlag for utarbeidelsen av detaljreguleringsplanen for 

Bergliveien 6.  
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2 Bakgrunn for reguleringssaken 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av boliger med tilhørende 
funksjoner som utearealer, lekearealer, parkering og renovasjon på eiendom 
gnr. 737 bnr. 368, Bergliveien 6. Samtidig skal planen sikre videreføring av 
eksisterende boliger med tilhørende funksjoner i planområdet. Sentrale hensyn 
er bokvalitet for eksisterende og nye boliger i planområdet, og eksisterende 
boliger nær planområdet kombinert med arealeffektive løsninger. 
 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Fredrikstad bygg AS og plankonsulent er BAS arkitekter AS. 
Skisseprosjektet som reguleringen tilrettelegger for er utarbeidet i et samarbeid 
mellom Leite og Howden arkitekter og landskapsarkitektene Berg og Dyring AS.  

 

2.3 Beliggenhet 

Planområdet ligger øst for Råkollveien i Fredrikstad kommune. Det er ca. 5 km 
til Fredrikstad sentrum. Nordøst ligger Østfoldhallen og Dikeveien-området. Øst 
for planområdet ligger Haugåsen ungdomsskole i umiddelbar nærhet. 
Eiendommen ligger delvis inntil Råkollveien og Bergliveien, og inngår som en 
del av eksisterende boligområde ved Haugåsen ungdomsskole.  

 

 
Figur 2: Illustrasjonen viser planområdet med blå pil, og dets plassering i forhold til sentrumsområdet og andre 

stedsnavn. 
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Figur 3:Illustrasjonen viser planområdet med blå ramme, og dets plassering i forhold til nærmiljø 

2.4 Krav om konsekvensutredning 

Krav om utarbeidelse av konsekvensutredning i detaljregulering er vurdert etter 
forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, 
01.07.2017. Tiltaket i Bergliveien er vurdert etter §6 og §8, og omfattes ikke av 
vedlegg 1 eller vedlegg 2, og punkt a) og b) kommer dermed ikke til 
anvendelse.  

Det vurderes at det ikke er krav om konsekvensutredning for detaljregulering av 
Bergliveien 6.  
 

3 Planprosessen 

Oppstartsmøte ble avholdt 5.9.2017. Da planområdet ligger innenfor område 
med krav om felles planlegging, grunnet pågående planlegging av fylkesveg 
109, ble det avklart med Statens vegvesen i forkant av oppstart at området ikke 
ville bli omfattet av fylkesvegprosjektet. 

 

3.1 Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert 03.10.2017 i Fredrikstad Blad og på 
Fredrikstad kommunes nettside https://www.fredrikstad.kommune.no. 
Høringsfrist for innspill var 31.10.2017. Det ble varslet med plan ID 0106 11069. 

Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: 

 Fagmyndigheter 

 Grunneiere 

 Naboer 
 

https://www.fredrikstad.kommune.no/
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Avgrensingen ble satt i 
samråd med Fredrikstad 
kommune. Bergliveien 6A 
og vegarealer er inkludert i 
planområdet for å sikre 
siktlinjer ved avkjøringer 
og en mest 
hensiktsmessig 
planavgrensning ut til 
veimidte.  

 

Planavgrensningen er 
senere justert inn til 
eiendomsgrense 
langsmed Råkollveien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Innkomne innspill 

Det ble mottatt 12 innspill til varsel om oppstart.  Det er laget et sammendrag av 
innspill og vurderinger av disse, se kapittel 8.  
 

3.3 Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn 
og unge 

Eiendommen som tilrettelegges til fortetting fungerer i dag som privat hage. Det 
er ikke registrert at barn i området benytter eiendommen til lek. Det ble ikke 
ansett som nødvendig å gjennomføre ytterligere medvirkning med barn og 
unge.  
 

4 Planstatus, rammebetingelser og eventuelle avvik 

Nedenfor er relevante føringer for planområdet gjennomgått, utdypet i forhold til 
relevans, og eventuelle avvik utdypes:   

 
Figur 4:  Illustrasjonen viser varslet planområde. 
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4.1 Fylkeskommunale planer 

Den mest relevante 
føringen fra fylkesplanen, 
er at området ligger 
innenfor området 
arealstrategien anviser 
som tettbebyggelse i 
gjeldende fylkesplan for 
Østfold, Østfold mot 2050 
vedtatt 22.08.2018. Dette 
gir signaler om en 
arealeffektiv utnyttelse i 
tråd med statlige 
planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. 
 
 
 
 
 
 

4.2 Kommuneplaner 

Kommuneplanens arealdel, Fredrikstad 2020-2032, vedtatt 18 juni 2020: 

 
Figur 6:Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Område markert med 

markør 

I kommuneplanen er 
området avsatt som 
bebyggelse og anlegg 
nåværende. Området ligger 
innenfor tettstedsområde, 
som defineres av 
tettstedsgrensen i 
fylkesplanen. Overordnet 
målsetting for arealplanen er 
at minst 60% av ny 
boligbygging skal skje 
innenfor byområdet, opp til 
30% innenfor tettstedet, og 
ikke mer enn 10% som 
vedlikeholdende utbygging i 
lokal-sentrene. De mest 
sentrale bestemmelsene for 
utbygging er parkering, MUA 
og lekeplass 

  

 
Figur 5: Høringsforslag ny fylkesplan, med markert tettstedsgrense. 
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Kommuneplanens samfunnsdel (2018) Fredrikstad mot 2030: omtaler ikke dette 
området spesielt, men har relevante strategier for å utvikle Fredrikstads sosiale, 
økonomiske, og miljømessige bærekraft. Planen har tre innsatsområder; å leve, 
skape og møte fremtiden i Fredrikstad, og strategier for overordnet 
arealplanlegging. Planen inneholder kommunens visjon; den lille verdensbyen. 
 

4.3 Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner  

Utover reguleringsplan RÅ 2, vedtatt 11.10.1978, PLAN ID 0106111, som delvis 
er gjeldende plan innenfor varslet planområde, er området uregulert.  
 
Detaljreguleringsplan “RÅ 2, vedtatt 11.10.1978: 
 

 
Figur 7:Markert område viser detaljreguleringsplan for RÅ 2, 

Pil markerer planområdets lokalisering. 

Tilgrensende 
detaljreguleringsplan “RÅ 2, 
vedtatt 11.10.1978, har direkte 
innvirkning på̊ planområdet.  
 
Ny plan overlapper deler av 
planen som omfatter busslomme 
på Bergliveien 6, og erstatter 
dermed deler av plan for RÅ 2. 
Busslommen er ikke realisert og 
utgår i videre planlegging i 
samråd med Fredrikstad 
kommune.   
 

 

 
Figur 8:Utsnitt detaljreguleringsplan for RÅ 2, Varslet planområdet for 

Bergliveien ligger innenfor sort stiplet linje. 

I RÅ 2 er eiendommene 
øst og sør for 
planområdet avsatt til 
boligbebyggelse, og sør 
for planområdet er det 
avsatt arealer for lek. 
Området for lek er ikke 
opparbeidet.  
 
Mot aktuell plan er det 
regulert kjøreveg, gangvei 
og grøntareal.  
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4.4 Temaplaner 

Kommuneplan for klima og energi (2019-2030): Planen har flere mål og tiltak 
som er relevante for planområdet innenfor temaene mobilitet, bygg og anlegg 
samt ressursbruk. Relevante målsettinger for planarbeidet er ønske om 
kompakt by der klimavennlig transport bidrar til å løse klimautfordringer. 

Kommunedelplan for bolig, Boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune (2015- 
2026): Boligbyggeprogrammet er ment å være retningsgivende for framtidig 
boligbygging. I gjeldende boligprogram nevnes Vallefjellet øst og Omberg 
innenfor tettstedet Hauge, som planområdet faller inn under. Bergliveien var 
ikke ett aktuelt utbyggingsområde ved sist revidering av boligbyggeprogrammet. 
Planverket foreslår at utenfor byområdet skal det tas hensyn til skolekapasitet, 
og programmere boligbygging etter kapasitet på̊ skolene. 

Trafikksikkerhetsplan (2018-2021, vedtatt 2019): Ett relevant mål fra 
trafikksikkerhetsplanen er at det skal være attraktivt og velge sykkel som 
transportmiddel og andelen syklende skal øke minimum tilsvarende nasjonale 
mål. For reguleringsplanarbeid skal trafikksikkerhet vurderes og vektlegges. 

Overvannsrammeplan (2007): Relevant for planområdet er spesielt sjekklisten 
for utarbeidelse av private planer, og kravene som stilles for håndtering av 
overvann.  
 
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017): 
 

 
Figur 9: Kartblad 10 fra hovedsykkelveier for Sarpsborg og 

Fredrikstad. Pil markerer planområdets lokalisering. 

 
Relevant for planområdet er 
planens fokus på 
sykkelparkering, skilting, drift 
og vedlikehold. Nærmeste 
hovedsykkelrute går langs 
fv. 109, tilrettelagt med eget 
anlegg for sykkel.  
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Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025: Innledningsvis i arbeidet ble denne 
planen vurdert til og i seg selv ikke utfordre kapasiteten i skoler og barnehager i 
området. Underveis i reguleringsprosessen har skoleetaten vurdert omfanget av 
planen til å likevel være kritisk i forhold til eksisterende skolekapasitet i området. 
Bakgrunnen er blant annet flere nylig vedtatte planer i samme område, innenfor 
samme skolekrets, blant annet Rådalen øst. Skoleetaten har underveis orientert 
om at reelle tall for kapasiteten er følgende: Hauge skole – oppfyllingsgrad på 
97,8%, Haugeåsen – oppfyllingsgrad 92 %. Grensen for full kapasitetsutnyttelse 
ved boligutbygging for tettsted og lokalsentra er 90 %. Skoleetaten opplyste om 
at langsiktige prognoser tilsier ikke mindre antall av elever i dette området i 
fremtiden. Det foreligger heller ikke noe planer for utvidelse av disse skolene. 
 
Veinorm, Fredrikstad kommune (2016): Spesielt relevant for planområdet er 
normens anbefalinger for private adkomstveger, avkjøringer, 
snuplass/vendehammer og parkeringsutforming.  

Renovasjonsteknisk plan (2017): Hovedmålet er å sikre at det stilles krav til 
avfallsløsning og vegsystem i planfasen og ved behandling av byggesøknad. 
Som en del av planutarbeidelsen er renovasjonsteknisk plan for Bergliveien 
godkjent av kommunen, og bestemmelser sikrer oppfølging av denne. 

Lokalsamfunnsprosjekt, Hauge, SG arkitekter (2000): Planområdet inngår i 
dekningsområdet til Hauge lokalsamfunnslag. Det er også utviklet en 
stedsanalyse i 2000 som inneholder relevant informasjon om stedlige kvaliteter. 
For fremtidig utvikling løftes lekeplassen som inngår i reguleringsplan for RÅ 
terrasse frem som viktig for å sikre gode bomiljøkvaliteter i området når det i 
fremtiden fortettes. Reguleringsplanen hindrer ikke en slik utvikling, og bidrar til 
forbindelsen mellom nye boliger og en fremtidig lekeplass avsatt i 
reguleringsplan for RÅ 2, inntil planområdet.   
 

4.5 Andre planer og pågående planarbeid av betydning  

(PÅGÅENDE:) Fylkesveg 109 Råbekken-Alvim, parsell Råbekken - 
Rolvsøysund (plan-ID 01061112):  
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Figur 10: Markering viser planområdet for pågående 

planarbeid med fylkesveg 109. Pil markerer planområdet 

for Bergliveien. 

Planområdet ligger innenfor område 
anvist som pågående planarbeid 
med fylkesveg 109 Råbekken-Alvim 
(plan-ID 01061112). Prosjektet har 
hovedfokus på ̊fremkommelighet for 
kollektivtrafikk, gående og syklende i 
samsvar med målene i Bypakke 
Nedre Glomma. Det er avklart med 
Statens vegvesen at planarbeidet i 
Bergliveien ikke vil vanskeliggjøre 
planarbeidet for fylkesvei 109. 
Høringsforslag datert 18.12.2018 lå 
ute til offentlig ettersyn frem til 4. 
april 2019.  

Rådalen øst (plan-ID 010151100): 

 

Figur 11:Oversiktskart over planområdet Rådalen øst 

(rød sirkel). Blå pil markerer planområdet for 

Bergliveien. 

 

Figur 12: Plankart, høringsforslag, detaljregulering 

for Rådalen øst. 

Planforslag ble vedtatt 20.06.2019. Planen legger til rette for utbygging av 
boliger i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse  i Rådalen 
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langs Råkollveien på Rolvsøy. Planområdet er på ca. 32 daa, ubebygd og 
omgitt av nåværende boligbebyggelse, LNF-område, hensynssone 
kulturlandskap, hensynssone høyspenningsanlegg og friområde.  

4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Navn/tema Dato Merknader 

Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig, areal- 

og transportplanlegging 

26.9.2014 Et hovedmål er at arealbruk og 

transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse med miljømessige gode 

løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling med et langsiktig, 

bærekraftig perspektiv i planleggingen.  

RPR Barn og planlegging 29.6.2016 Det mest relevante er at det skal finnes  

trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan 

utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

SPR for klima og 

energiplanlegging i 

kommunene 

28.09.2018 Hovedmålet med planretningslinjen er å 

bidra til å redusere utslippet av 

klimagasser, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. Planleggingen skal også 

bidra til at samfunnet forberedes på og 

tilpasses klimaendringene 

(klimatilpasning). 

 

Øvrige aktuelle føringer som er benyttet i planleggingen:  

Nr Navn/tema Dato 

T-1179 Estetikk i plan- og byggesaker 1.4.1997 

DN Håndbok 

23 

Grønn by. Arealplanlegging og grønnstruktur Juli 2003 

T-1267 Fortetting med kvalitet (MD) 1.12.1998 

BGF Blå-grønn faktor (Framtidens byer, MD) 28.01.2014 

NVE 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar 22.5.2014 

NVE 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred April 2014 

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging 

2.7.2012 

 Veileder til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging 

Rev. Jan 

2020 

N-100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 10.09.2018 

T1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging 

25.4.2012 

 Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

2015-2019 

Januar 

2016 

T-1513 Barn og unge og planlegging etter PBL 9.1.2012 

 T-2/08 Om barn og planlegging 12.6.2008 
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5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende 
forhold 

5.1 Planavgrensning og eiendomsforhold 

Varslet planområde var opprinnelig ca. 8 daa. Ved endelig planutkast er 
planområdet noe innsnevret. Planområdet overlapper og erstatter deler av 
detaljreguleringsplan for RÅ 2. Endelig planområde er 7,01 daa  

Hjemmelshaverne til inkluderte eiendommer er:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Dagens arealbruk  

Arealene innenfor endelig planområdet er uregulert. I kommuneplanens 
arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 13:  Ortofoto 2015, planområdet markert med pil. 

Vest for planområdet 
ligger jorder og 
Fredrikstadmarka. Mot 
nord, øst og sør ligger 
bebyggelse i form av 
boligområder og større 
forretningsbebyggelse.   
 
 

  
 
 
 

 Eier/Adresse 
737/368 Kjell Spydevold 

Ann Lisbeth Spydevold 

737/255 Herwander Lone Spydevold 

Herwander Morten 

737/167 

(veiareal) 

Hjemmelshaver; Åge Willy Ødegaard 

Fester; Fredrikstad kommune 

Dagens arealbruk Areal 

(daa) 

G.nr/ 

b.nr:  

Boligområde 5,5 737/368, 

737/255  

Samferdselsanlegg 2,5 737/167 
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Figur 14:  Ortofoto 2015, planområdet markert med pil. 

Sør for planområdet 
ligger regulert friområde 
(del av plan for Rå 2, 
1978), arealet er ikke 
opparbeidet og fremstår 
som restareal. På 
vestsiden av 
planområdet ligger 
Haugåsen 
ungdomsskole. 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Stedets karakter 

 
Figur 15: Illustrasjonen viser karaktertrekkene i bebyggelsen og planområdet. 

Området inngår i et etablert boligstrøk med frittliggende boligbebyggelse. På 
vestsiden av planområdet preger skole og idrettsanlegg bebyggelsen, med 
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større bygningskropper og en utydelig bebyggelsesstruktur. På planområdets 
nord, øst- og sørside er det tradisjonell småhusbebyggelse med tydelig struktur. 
Hager og stedlig vegetasjon gjør at området har et grønt preg. Tomten som 
tilrettelegges for tettere utnyttelse er i dag eksisterende hage med variert 
vegetasjon, med stigende terreng mot vest.  
 

 
Figur 16: Skråfoto av planområdet sett fra syd. 

 

 
Figur 17: Skråfoto av planområdet sett fra nord. 

 

 
Figur 18: Skråfoto av planområdet sett fra øst. 

 

 
Figur 19: Skråfoto av planområdet sett fra vest.. 

 

 

5.4  Landskap og fjernvirkning 

Topografi: Eiendommen skråner svakt fra Råkollveien i vest ned til 
småhusområdet i øst. 
 

 
Figur 20: Lengdesnitt av eksisterende område. Planområdet ligger øst for Råkollveien og grenser inn mot 

eksisterende eneboligområde mot øst. 

Sol: Det er gode solforhold på eiendommen. Øverste del av eiendommen mot 
vest vil ha mer kveldssol enn partiene i øst, på grunn av naturlig terrengfall. I 
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dag har også eiendommen mye høy vegetasjon (furuer) mot vest. Gjennom 
dagen vil solforholdene være svært gode for hele området. 
 
Lokalklima: Nedbørsinformasjon fra e-klima viser at Fredrikstad har middels 
nedbørsmengder sett i sammenheng med resten av landet. Det er relativt jevnt 
fra år til år, men med noen topper. Det er kraftig nedbør over kort tid som 
forårsaker flest skader og vi må regne med en økt tendens av slike hendelser i 
årene framover. Det er derfor viktig å sikre trygge flomveier og/eller lokal 
fordrøyning av overvann. Det er utført overvannsberegninger for fremtidig tiltak, 
dette beskrives i kapittel 6.  
 
Vind: Fremherskende vindretning i Fredrikstad er nord/øst – syd/vest.  
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet befinner seg i et område hvor det er kjent svært mange fredete 
kulturminner. Området Rå utgjøres av det sydligste høydedraget av 
Haugeåsen. Det defineres av en konsentrasjon av helleristningsfelt og 
bosetningsrester fra steinalderen. Sammen med de de bevarte småbrukene fra 
nyere tid vitner det om et område med lang bosetningskontinuitet.  
I nærområdet dreier kulturminnene først og fremst om gravfunn, mens det i 
helningene litt lavere i terrenget er funnet flere helleristningsfelt.   
 

 
Figur 21: Utsnitt fra Fredrikstad kommunes webkart, kartlag SEFRAK og 

kulturminner RA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å vurdere potensialet for funn innenfor plangrensene, var 
Fylkeskonservatoren på befaring i området 26.10.2017. Befaring viste at tomten 
i stor grad er opparbeidet med stier, bed og andre installasjoner. Sondebor viste 
at undergrunnen var leirete, eventuelt at det gikk direkte fra gresstorv og ned på 
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berg. Bakken var også fuktig på store deler av tomten, noe som i 
utgangspunktet er lite gunstig med tanke på potensialet for bosetningsspor. 
Lysforholdene under befaringen var gode, og det ble sett nøye på eksponerte 
bergflater med tanke på helleristninger. Ingen ble observert.  
 
På naboeiendom 737/167/144, er det i Askeladdens databaser registrert et 
kulturminne. Dette er en gravrøys fra bronsealder/jernalder (Hauge/ gravminne) 
som ifølge kulturminnesøk.no er blitt fjernet. 
 
Det er altså ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø av verdi innenfor 
planområdet. I tillegg uttaler Fylkeskommunen at det i det hele tatt virker lite 
sannsynlig med funn i undergrunnen slik forholdene på tomten er nå. Det er 
derfor gjennom dialog om utbyggingsplanene avklart med fylkeskonservator at 
det ikke kreves arkeologisk registrering som en del av planarbeidet. Det er 
innarbeidet bestemmelser om meldeplikten (jf. kulturminneloven § 8) i 
reguleringsbestemmelsene etter ønske fra fylkeskommunen.  
 

5.6 Naturverdier  

På artsdatabanken er det registrert 1 artsobservasjon på eiendommen, dette er 
en fugl, kategorisert som LC, livskraftig. Det er ikke registrert truede arter i 
Naturbasen, naturområder eller verneområder (DN).  
 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Eiendommen ligger i stor nærhet til rekreasjonsområdet Fredrikstadmarka. 
Boligområdet har også tilgang til skoleområdet til både Haugåsen 
ungdomsskole og Hauge barneskole utenfor skoletid. Det er ikke registrert 
turstier, tråkk eller snarveier gjennom eiendommen som skal fortettes. 
 

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet ligger delvis inntil Råkollveien, og delvis inntil Bergliveien med 
ankomst direkte fra denne. Det er ingen tilrettelegging langs Bergliveien eller 
Råkollveien for gående og syklende, men det er lav hastighet (30 km/t) både i 
Råkollveien og i Bergliveien. Råkollveien er tilrettelagt med ensidig fortau nord 
for planområdet.  Bergliveien og Råkollveien er skolevei for barn som skal til 
Haugåsen ungdomsskole og Hauge barneskole. Området ved eksisterende 
utkjøring fra eiendommen er oversiktlig.    
Det er innregulert bussholdeplass langsmed Råkollveien i tilliggende regulering 
for RÅ 2, 1978. Denne utgår i samråd med Fredrikstad kommune, og området 
inngår i ny plan for Bergliveien. Råkollveien har ifølge Nasjonal vegdatabank 
(NVDB) en årsdøgntrafikk på totalt 800, og årsdøgnstrafikk på totalt 0 for lange 
kjøretøy i 2016.  
 
Kollektiv: Planområdet ligger i nærheten av tre busstopp: 
 
Busstopp Gangavstand 

Råkollveien, Haugåsen ungdomsskole Umiddelbar nærhet 
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Fv. 109, Evje  330 m  

Fv. 109, Rolvsøyveien 650 m 

Det er ingen tilrettelegging for gående og syklende mellom planområde og 
busstoppene, utover at det er lav hastighet på veiene i området. Holdeplass 
Evje kan nås på 330 m dersom innregulert friareal på naboeiendom krysses, og 
dersom avstand beregnes på grunnlag av innregulert stikkvei mellom 
Steinliveien og fv. 109.  
 
Busstilbudet fra holdeplass Evje og Rolvsøyveien ved fv.109 ved er svært godt. 
Fv. 109 inngår i stamlinjenett i nedre Glomma. Stamlinjenettet betjener 
hovedrutene i regionen. Her passerer rute 1,4,162,163,164 og 183. I tillegg 
passerer 172, 184 og 199 Hauge busstopp. Rute 183,184 fra Råkollveien, 
Haugåsen ungdomsskole går mellom Jernbanestasjonen  
 
Rute 1 og 4 inngår i hovedbusslinjene mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med 
frekvens ca. hvert kvarter. Øvrige ruter antas og være skoleruter. 

Gang og sykkelavstand: Planområdet ligger sentralt i forhold til kollektivtilbud, 
offentlige tjenester og nærservice. Fredrikstad sentrum ligger ca. 5,2 km fra 
planområdet og regnes som innenfor sykkelavstand for voksne.  

5.9 Barns interesser 

Eiendommen som tilrettelegges til fortetting fungerer i dag som privat hage. Det 
er ikke registrert at barn bruker eiendommen til lek. Det er regulert friområde på 
naboeiendom, og det bør sikres mulighet for adkomst til denne fra planområdet. 
Planen må tilrettelegge for videreføring av trygg skolevei. Det vil sikres eget felt 
for lekeplass innenfor planområdet. Det anses ikke som nødvendig å 
gjennomføre ytterligere medvirkning med barn og unge.  
 

5.10 Sosial infrastruktur 

Det er både barnehager og skole i gang- og sykkelavstand fra planområdet. 
Område ligger innenfor grunnkrets Rå- Haugåsen, aktuell barneskole er Hauge. 
 

Barnehager Avstand i km 

Haugeløkka barnehage 1,07 km 

Skoler  

Hauge barneskole 0,5 

Haugåsen ungdomsskole 0,3 

Hauge barneskole har en kapasitet på̊ ca. 230 elever og elevtallet forventes å 
ligge rundt kapasiteten de neste ti årene. Området ligger innenfor omsorgskrets 
3. Skoleetaten har underveis i planprosessen informert om at skolekapasiteten 
på barne- og ungdomsskolen er full. Kapasiteten har spesielt blitt utfordret etter 
vedtak av Rådalen øst.  

5.11 Universell tilgjengelighet 

Tomten har adkomst fra Bergliveien, og ligger i svakt skrånende terreng.  
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5.12 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende infrastruktur i området skal benyttes.  
 
Vann og avløp: Kommunalt VA-kart viser at ledningsnettet ligger i Råkollveien, 
nord for planområdet, med stikkledning til Bergliveien 6A inn på planområdet. 
Det foreligger ingen informasjon om stikkledningens plassering til 737/368. 

 
Figur 22:Kart over vann og avløp, Fredrikstad kommune. 

 
Overvann: Ledninger for overvann og spillvann samt vann og avløp ligger også 
nord for planområdet, inn i Bergliveien fra nord, og øst for planområdet til 
eksisterende eneboliger. Det vil være naturlig at overvann følger terrengets fall 
på eiendommen fra vest mot øst. Det skal planlegges for fordrøyning på egen 
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eiendom. Området har lav infiltrasjonsevne. Det er utarbeidet 
overvannsberegninger for fremtidig løsning som beskrives i kapittel 6. 
 
Fjernvarme: Eiendommen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 
Kommunen har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme for nye bygg/prosjekt over 
500 kvm. Pr. dags dato er ikke fjernvarmenettet bygget ut innenfor dette 
området. Dersom fjernvarmenettet ikke er ferdig bygget i området når prosjektet 
skal realiseres, er det Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) som må sørge for en 
midlertidig varmeløsning.  
 
Slokkevann: Det ligger aktuelle tilkoblingskummer både nord og sør for 
planområdet. Fra øst, fra kapasitetssterk Ø 200 ledning langs RV109. Herfra 
ligger det en gammel Ø150 jernledning opp mot Berglivn. Slike er erfaringsvis 
betydelig innvendig begrodd med rustknoller, og ca. 50 % av opprinnelig 
transportkapasitet er gjerne gått tapt.  Fra sør, fra kapasitetssterk Ø 200 ledning 
langs RV109. Herfra ligger det Ø 160 PVC ledning. Den er svært lang, og det 
reduserer transportkapasiteten betydelig. Det er utført en vurdering av 
brannvann av Cowi, se vedlegg 4 for uttømmende informasjon om eksisterende 
forhold. Kapittel 6 utdyper hvordan slukkevann skal tilfredsstilles i forhold til 
planforslaget. 
 

5.13 Grunnforhold 

 

 
Figur 23: Kilde: ngu.no, Løsmassekartet viser at området har bart fjell og stedvis tynt dekke.  

I henhold til NGU sin database og besiktigelser på eiendommen er 
eiendommens grunnforhold preget av bart fjell med stedvis tynt dekke. 
Fredrikstad og planområdet ligger under marin grense, og har ikke kvikkleire 
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(kilde: atlas.nve.no og ngu.no) kartlegging. I hht Sjekkliste for reguleringsplan - 
vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017) slår 
planområdet ut på ett punkt, da det kan foreligge marine avsetninger i 
planområdet når området ligger under marin grense. I hht sjekklisten skal 
behovet for fagkyndig utredning ut fra planlagt arealbruk og tiltakskategorier 
vurderes i reguleringsplanen. I samråd med Fredrikstad kommune er det innført 
krav om grunnundersøkelser ved søknad om tiltak, og ikke utført ytterligere 
undersøkelser i reguleringssaken. 

5.14 Støyforhold 

Da temakart fra kommunen og data fra miljøstatus viser Råkollveien som 
støykilde, har Sweco utført en vurdering av støyforhold på eiendommen, se 
vedlegg 4.  

  
Figur 24: Støykartlegging fra miljøstatus.no: Gjennomsnittlig døgnlig vegstøy. 

Støykilder i området er trafikk på Råkollveien (800 kjøretøy pr. døgn og 
fartsgrense 30 km/t) samt Rolvsøyveien (25500 kjøretøy pr. døgn, 60 km/t.) 
Trafikktallene er fra 2017 og oppgitt av Statens vegvesen. Det foreligger ikke 
telledata på Bergliveien. Benyttes vegdirektorates prognoser vil Råkollveien få 
ÅDT på ca. 900 kjøretøy pr. døgn i år 2028. Gul støysone vil da strekke seg til 
ca. 3 m. fra veikant. 
 

 
Figur 25: Utsnitt av støyvarselkart. Plassering av vurdert eiendom markert med sirkel. Gul og rød sone har utendørs 

støy over anbefalt grenseverdi for nye boliger (Lden 55 dB). Kilde: Statens vegvesen. 
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Statens vegvesens støyvarselskart viser støy fra trafikk på Rolvsøyveien. 
Tomten ligger utenfor støysonene til Rolvsøyveien. Da alle støykrav overholdes 
med god margin konkluderer Sweco med at det ikke er påkrevd detaljerte 
støyberegninger for eiendommen.  
 

5.15 Luftforurensing 

På miljøstatus opplyses det om følgende luftforurensing fra veitransport 
innenfor planområdet: 
Type  Belastning Mengde (tonn pr 5x5 km2) 

CO2   12,2-40,25  

NOx   21,7-64,72  

SO2   0,24-0,32  

PM10  svevestøv  2,04-7,30  

 

Registreringen av luftforurensing fra veitrafikk er grovmasket og det antas at 
kilden ikke er på de små lokale boliggatene, men de mer trafikkerte 
hovedveiene. Det er ikke registrert utfordringer med luftforurensing innenfor, 
eller i nærheten av planområdet på miljøstatus.no eller i kommunale temakart.  
 

5.16 Radon 

Området er i følge miljøstatus.no registrert med høy forekomst av radon. 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17 §13-5), stiller krav til 
radonforebyggende tiltak. Det forutsettes at dette gjennomføres i forbindelse 
med tekniske planer og byggesaksbehandling.  
 

5.17 Risiko og sårbarhet 

Det er gjennomført en helhetlig ROS-analyse. Det ble identifisert 0 hendelser 
som krever tiltak, 5 hendelser som krever vurdering av tiltak og 5 hendelser 
med akseptabel risiko.  
 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

1. Ufarlig 2. En viss 
fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. 
Katastrofalt 

4. Svært 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

6,   28    

2. Mindre 
sannsynlig 

7, 8, 37     

1. Lite 
sannsynlig 

10   43,44,45,46  

 
Støy fra veg er særskilte punkter i eksisterende situasjon som krevde at temaet 
ble videre vurdert. Sweco har utført en vurdering av støy, se vedlegg 4. Da alle 
støykrav overholdes med god margin, er det ikke utført videre støyberegning. 
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Utover disse er det ingen andre punkter i eksisterende forhold i ROS-analysen 
som er nødvendig å trekke frem særskilt, utover det som fremkommer av de 
øvrige punktene under kap. 5. Punkter som omfatter risiko og tiltak hva angår 
fremtidig løsning beskrives i kapittel 6.  

 

6 Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 Alternativvurderinger 

Innledningsvis i planarbeidet ble det utført vurderinger av planområdets 
utbyggingspotensiale, basert på innledende analyser av planområdet. Det ble 
først vurdert ulike bebyggelsesstrukturer: 

   
Videreføring av 
eksisterende 
eneboligstruktur 
 

Karrébebyggelse i 
eiendommens ytterkant 
 

Lamellstruktur 
 

Basert på alternativvurderingenes analyser og funn, ble det i samråd med 
kommunen avklart at en bebyggelsesstruktur som ligger i ytterkant av 
eiendommen, med en mer oppbrutt struktur enn en tett karré, vil være et heldig 
hovedgrep for området. En oppbrutt struktur vil gi bedre tilpasning til 
omliggende bebyggelse som er preget av frittstående eneboligbebyggelse. Med 
en oppbrutt struktur sikres også best sol- og dagslysforhold for både 
omliggende bebyggelse og for planområdet. I tillegg oppnås en videreføring av 
områdets grønne preg. Innenfor konseptet med oppdelt bebyggelsesstruktur 
kunne det vurderes både rekkehusbebyggelse, flermannsboliger, lavblokker og 
byvillaer. I oppstartsmøtet ble følgende alternativ med flermannsboliger og 
oppbrutt bebyggelsesstruktur presentert. Alternativet så på parkering i form av 
felles flateparkering:  
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Figur 26. Illustrasjonen viser tidlige 3D volummodeller 

av potensiell fremtidig struktur. 

 
Figur 27: Illustrasjonen visertidlig diagram over 

mulig arealdisponering. 

Etter varsel av oppstart og innspill fra regionale myndigheter er plangrepet 
justert. Innspillene oppfordret bla. til høy arealutnyttelse i området, og parkering 
under bakken. Kommunalteknikk ønsket også en løsning der det kun ble åpnet 
for adkomst fra Bergliveien. Endelig plangrep tilrettelegger for stor andel av 
parkering under bebyggelsen der terrenget tillater det. Det er planlagt for en 
oppdelt bebyggelse som sikrer siktlinjer for omkringliggende bebyggelse. 
Bebyggelse kan utvikles over to etasjer pluss parkering i underetasje, der dette 
lar seg gjøre pga. terrengfall. Det har også vært et sentralt mål for utbygger og 
legge til rette for etablering av større enheter som kan fungere som 
erstatningsboliger dersom dette skal bli behov i området. Endelig hovedgrep 
utdypes i kapittel 6.5. Eksisterende boliger innreguleres med noe 
utbyggingsmulighet, og videreføres i prinsippet som i dag. Det innreguleres ny 
tomtegrense for Bergliveien 6. 

 

6.2 Planlagt arealbruk 

 

 PBL § 12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg  
 

Areal 

Underformål:  SOSI kode daa 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 1111 2,5 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 1112 2,7 

Renovasjonsanlegg 1550 0,44 

Lekeplass  1610 0,7 
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Sum kategori  6 

   

PBL § 12-5 nr. 2:  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Kjøreveg  
 

2011 0,6 

Annen veggrunn – grøntareal  2019 0,4 

Sum kategori  1 

   

TOTALT:   7 

 

6.3 Forhold til overordnede planer 

Planforslaget utfordrer skolekapasiteten ved barne- og ungdomsskolen i 
området. Ellers er forslaget i tråd med overordnede planer.  
Planforslaget er i tråd med føringer og bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel 2020-2032 
 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.4.1 Hovedgrep for planlagt bebyggelse 

Bolig på eiendommen Bergliveien 6B og Bergliveien 6 skal bestå, og planen er 
skrevet for at eksisterende bygg skal kunne utvikles innenfor 
høydebestemmelsene til plan og bygningsloven. For Bergliveien 6 er det 
innregulert rom for oppføring av garasje til to eksisterende boenheter.  

På eiendommen Bergliveien 6 er det i tillegg til eksisterende enebolig regulert 
for fortetting av boliger, og det er innregulert ny eiendomsgrense som skiller 
utviklingsområdet fra eksisterende bolig. Planen sikrer følgende hovedgrep:  

Luft og siktlinjer mellom bygningskroppene. Det er en hensikt å sikre at det 
etableres siktlinjer og luft mellom hvert bygg i planområdet, fremfor langstrakte 
lameller. Dette bidrar til at bygningskroppene ikke fremstår for dominerende mot 
den eksisterende småhusbebyggelsen, spesielt mot øst. I område BKS1-2 
planlegges det oppført konsentrert småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer med 4 
enheter i hvert bygg. Det er innregulert byggegrenser for hvert enkelt bygg.  

Tilpasning i form og plassering. Reguleringen sikrer luft og avstand til 
småhusbebyggelsen i øst ved å legge byggegrensene lengre fra nabogrense 
enn 4 m. Krav om saltak og møneretning bidrar til tilpasning til eksisterende 
struktur og gir avtrapning mot småhusbebyggelsen i øst. Bestemmelsene sikrer 
at ny bebyggelse øst i planområdet skal ha sprang i fasadene slik at 
bygningsvolumene deles opp mot øst og vest. 

Parkering under byggene. For byggesonene i øst, der terrenget er fallende, 
utnyttes tomtens typologi og tillater sokkel/underetasje med parkering. 
Parkeringssokkelen tillates å ligge noe utenfor byggekroppene ovenfor, og 
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utstrekningen er styrt med bestemmelsesgrenser i plankartet. Kun et begrenset 
antall p-plasser planlegges etablert på terreng.  

Avsatte lekeplasser. To lekeplassområder er sikret i plankartet og opparbeiding 
gjennom rekkefølgebestemmelser. Fra BLK1 vil det kunne etableres forbindelse 
til regulert lekeområde sør for planområdet dersom dette er ønskelig. Det er 
også innregulert lekeplass i nord, for å sikre at alle bygg har umiddelbar nærhet 
til lekeplass. Lekeplassene skal sikres mot veg. Utearealer og sandlekeplasser 
vil bli etablert som fellesfunksjoner. 

Private uteplasser. Boligene skal utformes med balkonger, slik at bokvalitet 
sikres. Dette er sikret gjennom bestemmelser.  

Universell utformet gangvei mellom boliger og lekeplasser. Boliger og 
lekeområder innenfor hvert felt skal bindes sammen med en universell utformet 
gangvei.  

6.4.2 Planlagt bebyggelse 

BKS 1-2: I foreløpig skisseprosjekt er det lagt til grunn 16 leiligheter/boenheter 
fordelt på fire firemannsboliger. Bebyggelsen skal ligge innenfor 
byggegrensene, utformes med saltak og med et helhetlig uttrykk for all 
bebyggelse.  
 

 
Figur 28: Nedfotografert plankart. 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 29: Snitthenvisninger, ikke i målestokk. 
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Figur 30: Snitt AA viser foreløpig skisseprosjekt på eiendommen. Intensjonen er oppdelte 4 mannsboliger med luft 

imellom. Illustrasjonen er ute av målestokk. 

 
Figur 31: Del 1 av snitt BB viser foreløpig skisseprosjekt på eiendommen. Intensjonen er å utnytte terrengfallet til 

parkering innunder ny bygningsmasse. Illustrasjonen er ute av målestokk.  

 
Figur 32: Del 2 av snitt BB viser foreløpig skisseprosjekt på eiendommen. Intensjonen er å utnytte terrengfallet til 

parkering innunder ny bygningsmasse. Illustrasjonen er ute av målestokk. 

 

Reguleringsplanen åpner for to etasjes bebyggelse med anledning til sokkel-
etasje for parkering der terrenget tillater det. Høyder styres i reguleringsplankart 
gjennom maksimale kotehøyder for møne og gesims, samt møneretning. 
Reguleringsplanen åpner for at sokkeletasje for parkering, og balkonger kan 
trekkes noe utenfor byggegrensen mot øst. Utstrekningen av sokkeletasjen er 
styrt gjennom bestemmelsesområde #1 i plankartet. Balkongenes dybde og 
bredde er fastsatt i bestemmelser.  
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Figur 33: Illustrasjonen er hentet fra 3D-modellen 

og viser foreløpig skisseprosjekt i form av enkle 

volummodeller. 

 
Figur 34: Illustrasjonen er hentet fra 3D-modellen og 

viser foreløpig skisseprosjekt i form av enkle 

volummodeller. 

BFS 1-2: Bergliveien 6 fungerer i dag som tomannsbolig, Bergliveien 6A som 
enebolig. Boligene er innregulert til at dagens bruk skal kunne videreføres, 
samtidig som det er gitt rom for utvikling innenfor plan og bygningslovens 
rammer for høyde. Det vil etableres ny adkomst til Bergliveien 6, og 
innreguleres ny tomtegrense rundt denne. Adkomst til Bergliveien 6B 
videreføres som i dag. 
 

 
Figur 35: Illustrasjonen over er en romlig illustrasjon av regulerings-planens mulighetsrom. Skisseprosjektet 

ligger her inne i gjennomsiktige volumer. De gjennomsiktige volumene viser innregulerte høyder og byggegrenser.  
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6.4.3 Grad av utnyttelse 

I utbyggingsformålene styres utnyttelsen gjennom maksimal % -BYA. 
 
BFS 1-2: Det skisserte prosjektet har en utnyttelse på ca.%- BYA = 26 i felt BFS 
1 og ca. %- BYA = 41 i felt BFS2, og viser med dermed en realistisk utnyttelse 
av arealet. 
 
Felt BFS 1: Arealutnyttelsen er satt til maks 30 %- BYA  
Felt BFS 2: Arealutnyttelsen er satt til maks 45 %- BYA  
 
Det er innregulert byggegrenser på eiendommene, med 5 meter avstand til 
Råkollveien og Bergliveien, og 4 meter til øvrige tomtegrenser. Det tillates 
garasjer/ boder utenfor byggegrenser inntil 1 meter fra nabogrense, men ikke 
utover byggegrensen mot Råkollveien. Flateparkering inngår i 
beregningsgrunnlaget for maks BYA, det samme gjør anledning til å innregulere 
fremtidig garasjer innenfor hver eiendom. Det er også lagt inn anledning til å 
etablere overbygget sykkelparkering. 
 
BKS 1-2:  
Det skisserte prosjektet har en utnyttelse på ca.%- BYA = 40,5 i felt BKS 1 og 
ca. %- BYA = 57,5 i felt BKS2, og viser med dermed en realistisk utnyttelse av 
arealet.  
 
 

Felt  Størrelse felt Fotavtrykk bygg Parkering flate Boder BYA 

BKS1 1607 278x2 = 556 2x36 = 72 21,5 40,5 

BKS2 1090,8 278x2 = 556 4x18 = 72  57,5 

 
 
Felt BKS 1: Arealutnyttelsen er satt til maks 45 %- BYA.  
Felt BKS 2: Arealutnyttelsen er satt til maks 65 %- BYA.  
 
Fremtidige boligbygg skal plasseres innenfor innregulerte byggegrenser 
innenfor de to formålsfeltene. Det er også lagt inn anledning til å etablere noe 
overbygget sykkelparkering. Boder og flateparkering inngår i 
beregningsgrunnlaget.  
 
 

6.5 Bokvalitet og utearealer 

6.5.1 Solforhold 

Planforslaget er gjennomarbeidet for å dokumentert tilfredsstillende solforhold 
både for private hager, felles uteoppholdsareal og lekeplasser. Det er utarbeidet 
solstudier for kl. 12-1500 vårjevndøgn (21.mars) og 16-1800 St. Hans, (23.juni, 
med sommertid). Som solstudiene viser er det gode solforhold på utearealene 
til bebyggelsen.  
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Klokken 12, 21. mars

 

Klokken 13, 21. mars

 
Klokken 14, 21. mars 

 

Klokken 15, 21. mars

 

Illustrasjonene over viser solstudier for planlagt ny bebyggelse ved 
vårjevndøgn. Terrenget vises med gråtone, skygger fremstår som mørk grå. Til 
venstre i bildene ligger Haugåsen skole. Bergliveien ligger i nordøst. 
 
Klokken 16:00 St. Hans 

 

Klokken 18:00 St. Hans 

 

Illustrasjonene over viser solstudier for planlagt bebyggelse ved St. Hans 
klokken 16:00 og 18:00. Til venstre i bildene ligger Haugåsen skole. Bergliveien 
ligger i nord.  
 
Solstudiene for planlagt ny bebyggelse viser at nabobebyggelsen i øst vil 
påvirkes av utbyggingen, og at det vil kastes noe skygger ettermiddag/kveld på 
eksisterende bebyggelse. Påvirkningen anses likevel å være innenfor det som 
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må vurderes som påregnelig når sentrale områder skal fortettes. Bebyggelsens 
hoveddel er også lagt lengre vekk fra eiendomsgrensen enn 4 meter, for å sikre 
en større avstand til eksisterende bebyggelse i øst. Solforholdene for 
eksisterende boliger Bergliveien 6 og 6B er gode, det er tilgang både på 
formiddagssol og ettermiddagssol.  
 
6.5.2 Felles uteoppholdsarealer og lekearealer 
Reguleringsplanen stiller følgende krav, i tråd med kommuneplanens arealdel:  
 

Område Totalt areal Privat Felles Offentlig 
tilgjengelig 

Utenfor 
byområdet 

Minst 80 kvm 
pr boenhet 

Alle boliger 
skal ha privat 
uteplass 

Minst 30 kvm 
på terreng 
eller dekke 
med jordlag 

Minst 40 kvm 
pr bolig på 
terreng 

 
Nedenfor vises beregningsgrunnlaget basert på foreløpig skisseprosjekt: 
Skisseprosjektet er ikke bindende, men viser en realistisk utnyttelse av 
eiendommen og reguleringsplanens handlingsrom. Foreslått antall enheter i 
skisseprosjekt: 16 stk.  
 

Totalt tilgjengelig 
MUA areal 

Totalt areal 
pr enhet 

Privat pr 
enhet 

Felles pr 
enhet 

Offentlig 
tilgjengelig 
pr enhet 

1528 95,5 17,6 34 44 

 

 
Figur 36: Illustrasjonen viser hvordan krav til uteopphold lar seg imøtekomme i foreløpig skisseprosjekt. Endelig 

løsninger avklares i byggesak. 
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Uteopphold for boenheter i felt BKS 1-2: Totalt tilgjengelig uteareal på bakken i 
foreløpig skisseprosjekt er 1247 kvm. Lekearealer (BLK1-2) og gangveier 
inngår i beregningsgrunnlaget. F_BLK 1 og 2 gir tilsammen 703 kvm felles 
uteoppholdsareal som tilfredsstiller kravet til offentlig tilgjengelig 
uteoppholdsareal. Utover dette er det 544 kvm tilgjengelig felles uteopphold på 
terreng. Skisseprosjektet legger i tillegg til grunn at 281 kvm uteopphold kan 
opparbeides på balkonger, noe som da gir et totalt uteopphold på 1528 kvm. 
Foreløpig illustrasjonsprosjekt med her foreslåtte 16 boenheter viser da en 
realistisk utnyttelse av reguleringsplanens handlingsrom.  
 
Bestemmelser krever videre at det etableres vegetasjon mot Råkollveien, som 
erstatter eksisterende furuer og dermed bidrar til å opprettholde områdets 
grønne preg.  
 
Uteopphold for boenheter i felt BFS 1-2:  
For Bergliveien 6, som vil fradeles som egen eiendom viser illustrasjonsplan og 
foreløpig skisseprosjekt et tilgjengelig uteopphold på bakken på ca. 615 kvm. 
Dette er etter en eventuell etablering av garasje/carport. Eiendommen har i dag 
stor terrasse og etablert uteplass mot vest, og denne er sikret videreført. Det er 
også innregulert ny eiendomsgrense mot ny bebyggelse i sør, som gir mellom 
3-6 m. bredde på utearealet mellom eksisterende bygg og tomtegrense. Det er 
innregulert stor avstand mellom eksisterende bolig og ny byggegrense i sør. 
Dette gir anledning til videreføring av gode sol- og utsiktsforhold for 
eksisterende bolig.  
 
Eksisterende bolig Bergliveien 6B, som innreguleres med eksisterende forhold 
har gode uteoppholdsarealer som tilfredsstiller minimumskrav om 80 kvm pr. 
boenhet. Ny regulering gir ingen nye konsekvenser i forhold til sol/ skygge 
påvirkning på utearealene, ei heller i forhold til utsyn.  
 
Oppsummering: Utregningen viser at foreløpig skisseprosjekt tilrettelegger for 
oppfyllelse av krav til minste uteoppholdsarealer. Vi mener dermed at 
bestemmelsene gir rammer som gir tilstrekkelig forutsigbarhet, sikrer gode 
kvaliteter og ivaretar intensjonene i kommuneplan, samtidig som en fleksibilitet 
med tanke på antall enheter er innarbeidet. 
 

Avsatte områder for lek i planen: For å sikre at tilstrekkelig areal blir avsatt til lek 
er lekeplasser regulert i plankartet, og tilknyttet rekkefølgebestemmelser. 
Samlet areal er 703 kvm. Ett lekefelt (f_BLK1) legges sør-vest i planområdet, og 
tett på boligene i felt BKS1. Plasseringen sørger for at lekeplassen har gode 
solforhold gjennom hele døgnet. Det andre lekefeltet legges mot nord for å sikre 
umiddelbar nærhet til alle boenheter. Lekearealet ligger i et område som er 
relativt flatt og knytter seg tett opp imot planlagt gangvei, som også vil kunne 
benyttes for lek og aktivitet.  
 
Det skal etableres trafikksikkerhetstiltak mellom lekeplass i sør (f_BLK1) og 
Råkollveien, samt mellom lekeplass i nord (f_BLK2) og Bergliveien for å hindre 
trafikkfarlige situasjoner. Bestemmelsene sikrer at det etableres variert 
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vegetasjon langsmed Råkollveien inne i BKS1. Denne vegetasjonen kan med 
fordel være vintergrønn, og innslag av f.eks. furu/gran som gir kongler og 
kvister som kan benyttes i lek er positivt.  
 
6.5.3 Gangveier og stier 

Planen sikrer etablering av universelt utformet gangveier som forbinder 
parkeringer, inngang til bygg og lekeplass. Illustrasjonsplanen viser foreløpig 
tenkt løsning. 
 
6.5.4 Terrengtilpasning  

Bebyggelsen planlegges lagt langsmed kotene. Terrengfallet tas dermed i 
hovedsak opp av sokkeletasje under bebyggelsen mot øst. Gangveier og 
adkomster planlegges lagt slik at det gis minst mulig behov for skjæringer, 
fyllinger og støttemurer. Der støttemurer er vurdert til å kunne få et toppunkt 
høyere enn 1,5 m. er det innregulert støttemur i plankart. Det planlegges 
etablert ny vegetasjon i planområdet, og ingen eksisterende vegetasjon vernes i 
planen. Foreløpig skisseprosjekt viser mulig løsning.  
 
Planen stiller krav om utarbeidelse av utomhusplan ved byggesøknad, og har 
etablert rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av overvannsløsning. 
 
6.5.5 Parkering 

Området ligger i tilknytning til eksisterende småhusområde, med fin beliggenhet 
i forhold til fasiliteter og sosial infrastruktur. Det er gå- og sykkelavstand til 
bussholdeplass, barneskole, ungdomsskole, barnehage og butikker. Relevante 
punkter fra kommuneplanens arealdel er:  
 

Utenfor byområdet: minimum 0,5 og maks 1,2 parkeringsplasser for 
leiligheter/rekkehus 

Minimum 0,1 parkeringsplass pr. boenhet skal tilrettelegges for HC-parkering.  

I henhold til gjeldende kommuneplan skal det settes av minimum 1 
sykkelparkeringsplass for leiligheter/rekkehus mindre enn 50 kvm, og 2 
sykkelparkeringsplasser for leiligheter/rekkehus over 50 kvm. Planen 
tilrettelegger for etablering av disse i sokkeletasje, tilknyttet parkeringsplasser 
og boder.  

Planforslaget er har bestemmelser i tråd med føringene i overordnet arealplan.  

6.5.6 Tilknytning til infrastruktur 

Området inngår i konsesjonsområdet for fjernvarme, og fremtidig bebyggelse 
skal tilknyttes dette. Pr. august 2018 er ikke fjernvarmenettet ferdig utbygget. 
Tilknytningsplikten skal likevel gjøres gjeldende slik at det er tilrettelagt for 
tilknytting. Dersom fjernvarmenettet ikke er ferdig bygget i området når 
prosjektet skal realiseres, er det Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) som må 
sørge for en midlertidig varmeløsning. 
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6.6 Trafikkløsning 

Kjøreatkomst: 
Eksisterende adkomst for Bergliveien 6B innreguleres etter eksisterende 
forhold. Eksisterende adkomst til Bergliveien 6 forskyves noe mot nord. I tillegg 
etableres en ny adkomst fra Bergliveien inn til feltene avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse. Bergliveien er offentlig veg. Renovasjon planlegges ved 
veg for alle boenheter, slik at renovasjonsbil har oppstillingsplass i Bergliveien. 
Da det er stor vegskulder, planlegges det for egen lomme for oppstillingsbilen 
for å tilfredsstille avstandskrav til renovasjonsanlegg. Det er utarbeidet 
renovasjonstekniskplan, og knyttet bestemmelser til at denne skal følges. 
 
Utforming av veier: 
Det skal etableres privat, intern adkomstvei mellom Bergliveien og parkering til 
boligene. Deler av denne er regulert i plankart. Intern adkomstvei skal 
opparbeides for å tilfredsstille kravene til utrykningskjøretøy. Det er innregulert 
arealer øst for intern adkomstveg som vil kunne romme snøopplagring på egen 
grunn. Vegbredder og avsatt areal for snøopplagring er i tråd med anbefalinger 
fra kommunens enhet for veg, dog planlegges det ikke for at den interne 
adkomsten skal overføres til Fredrikstad kommune. Den blir og anse som en 
privat adkomst.  
 

 
Figur 37: Snitt C-C viser tverrprofil av intern adkomstveg. Detaljreguleringen innregulerer ikke krav om gjerde. 

 
Oppstillingsplass for utrykningskjøretøy: 
Oppstillingsplass skal være i henhold til enhver tids gjeldende retningslinje for 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad brann- 
og redningskorps. Det vil være anledning til å nå boliger i planområdet både fra 
Råkollveien og Bergliveien, samt via intern adkomstveg. Reguleringsplanen 
innregulerer vendehammer innenfor planområdet, adkomstveg tilpasset 
utrykningskjøretøy og stiller samtidig krav om at fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy skal beskrives i fremtidig utomhusplan.  
 
Foreløpig skisseprosjekt illustrerer mulig løsning innenfor planområdet, med 
oppstillingsplass mellom hus B og C. 
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Figur 38: Rød markering i illustrasjonsplanen viser mulig løsning for oppstillingsplass for utrykningskjøretøy. Det 

skal tilrettelegges for manøvrering og oppstilling innenfor planområdet. 

 
Tilgjengelighet for gående og syklende: 
Planområdet har adkomst fra Bergliveien, og området ligger tett på flere gang- 
og sykkelveger. Internt i planområdet vil parkering og adkomst skje via 
innregulert kjøreveg. Lekeplassene ligger skjermet fra trafikken, med direkte 
kontakt til boligenes innganger innenfor hvert formålsfelt.  
 

6.7 Miljøoppfølging 

Overvann: Innenfor planområdet vil overvann måtte håndteres i henhold til 
Fredrikstad kommunes overvannsrammeplan. Det er utført en vurdering og 
beregning av overvann av Svendsen & co i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplanen, se vedlegg 5. Utredningen beskriver at eiendommen ligger 
ikke i flomutsatt område. Ved kraftig nedbør er det sannsynlig at overflatevann 
fra høyereliggende terreng vil følge Råkollveien og følge Bergliveien nedover til 
Steinliveien, en del vann vil også sannsynligvis følge Rå terrasse og ned til 
Steinliveien. Likevel vil utbyggingen føre til økt areal av tette flater og reduksjon 
i arealet av permeable flater. Foreløpig skisseprosjekt foreslår ikke åpen 
overvannshåndtering, og i med at tomten rent teoretisk har dårlig 
infiltrasjonskapasitet vil regnbed også være en lite effektiv metode for 
fordrøyning. Det anbefales etablering av et lukket fordrøyningsvolum, enten 
som rør eller kassetter, plassert under kjørearealet i nederste del av 
tomten. Beregninger viser at det kan bli behov for et fordrøyningsvolum på ca. 
95-100 m3. Planen stiller krav til at overvann skal håndteres på egen eiendom, 
slik at utbyggingen ikke bidrar til økning av overvann på kommunens nett eller til 
naboer i øst. Endelig løsning for håndtering av overvann på egen grunn skal 
utdypes ved søknad om tiltak. Det er avgjørende at fellesarealene opparbeides 
med vegetasjon og permeable flater i størst mulig grad, for å sikre 
fordrøyningen over hele eiendommen, slik at nedstrøms bebyggelse ikke 
påføres ulemper. Det vil måtte etableres fordrøyningsbasseng, samt gjøres 
tiltak som f. eks kantsten mot naboeiendommer i øst for å sikre at fordrøyning 
av overvann skjer på egen eiendom.  
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6.8 Universell utforming  

Krav til adkomst, samt krav til universell tilgjengelighet i teknisk forskrift legges 
til grunn. Skisseprosjektet viser hvordan reguleringsplanen legger tilrette for 
universelt utformet gangveier mellom parkering, boligenes adkomster og 
lekeplass innenfor hvert formålsfelt for konsentrert bebyggelse.  
 

6.9 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann- og avløpstraseer: Kommunalt VA-kart viser at ledningsnettet ligger i 
Bergliveien og i Råkollveien, nord for planområdet. Tiltaket skal tilknyttes 
offentlig nett. Det tillates VA-traseer innenfor hele planområdet.  
Slukkevann: Det er utført vurdering av brannvann i kommunalt nett av Cowi 
04.10.2018. Aktuelle kummer er først og fremst BK 21254 og BK 14375. 
Analyser viser imidlertid at ingen av punktene har særlig stort uttakspotensiale. 
Av den grunn anbefales å benytte begge. Det forutsettes å bli anlagt Ø 110 
PVC ledningsforbindelse (eller større), mellom BK 21254 og BK 14375. Denne 
vil ha trasé nært til alle boligkompleksene, og kan inkludere eksempelvis 2 
brannkummer. Nivået på vannledning i kummene vil være ca. 39 m.o.h. Normalt 
trykk her vil være overkant 3 bar. Det er ikke det beste utgangspunkt for uttak 
av brannvann. Videre vurderinger av uttakspotensialet i ny ledningsforbindelse 
viser at 20 l/s kan tappes i brannkum med levert trykk på minst 2,0 bar, og mer 
sannsynlig 2,5 bar. Det tilfredsstiller kravet til brannvann. Beregningen utført av 
Cowi forutsetter at ny ledningsforbindelse legges med Ø 110 PVC rør. Benyttes 
større rør, vil dette heve kurven en del. Med rør av type Ø 160 PE og Ø 160 
PVC vil minst hhv. 15% og 20% større vannmengde enn kurven tilsier kunne 
tas ut med samme trykk. Siden forekomsten av rustknoller på de gamle Ø 150 
rør i området er ukjent, råder det noe usikkerhet ved uttakspotensialet lokalt. 
Den reelle kapasiteten i Ø 150 røret opp fra RV 109 er det imidlertid mulig å 
klarlegge ved en tappetest/trykkmåling. 
Renovasjon: Etter anbefaling fra TD-Renovasjon er det avsatt arealer for felles 
renovasjonsløsning med konvensjonelle avfallsbeholdere plassert i et avfalls-
hus ved veikant, ved innkjørselen til feltet. Det er avsatt tilstrekkelige arealer for 
renovasjonsanlegg i reguleringsplankartet, og utarbeidet en renovasjonsteknisk 
plan (vedlegg 3). Bestemmelser krever at avfallsløsningen skal utarbeides iht.  
renovasjonsteknisk plan datert 25.02.2019. 
 

6.10 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav som sikrer at lekeplass f_BLK1 er opparbeidet før det 
gis brukstillatelse til boliger felt BKS1. For boliger i felt BKS2 kreves det at 
lekeplass f_BLK2 er opparbeidet før det gis brukstillatelse.  
 
Det er også stilt krav om opparbeidelse av intern adkomstveg, frisiktsoner, 
infrastruktur for håndtering av overvann, teknisk infrastruktur og 
renovasjonsanlegg før brukstillatelse for nye boliger i felt BKS1-2 gis. 
Beplantning og andre arbeider på felles utearealer skal være utført senest først 
vekstsesong etter at boligene er tatt i bruk.  
 
Frisiktsoner skal sikres samtidig med etablering av nye adkomster.  
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7 Virkninger av planforslaget 

 

7.1 Overordnede planer 

Planforslaget utfordrer skolekapasiteten ved barne- og ungdomsskolen i 
området. Ellers er forslaget i tråd med overordnede planer.  
 

7.2 Landskap og stedets karakter 

Bebyggelsens fotavtrykk er noe større enn omliggende eneboliger da det her 
planlegges for firemannsbolig. De sentrale plangrepene har likevel, med en 
oppbrutt bebyggelsesstruktur med luft og grønt preg mellom de nye 
bygningsvolumene, og to større områder avsatt til lekeplasser, søkt å ivareta 
stedets karakter. Vegetasjon og grønn karakter skal sikres ved beplantning på 
uteoppholdsarealene, se forslag i foreløpig skisseprosjekt. Gjennom å utnytte 
eiendommens skrånende terreng og utvikle to nivåer for utbygging, der 
sokkeletasje på bebyggelsen mot øst tar opp terrengfallet oppnås det også en 
god tilpasning til eksisterende terreng.  
 
Det planlegges for intern adkomstvei mellom ny bebyggelse og eksisterende 
småhusbebyggelse øst for planområdet, noe som bidrar til at ny bebyggelse 
trekkes noe vekk fra nabogrensen i øst. Plassering av ny bebyggelse er styrt 
med byggegrenseområder, og bestemmelser sikrer krav om sprang i fasadene 
for bebyggelsen øst i planområdet.  
 

7.3 Bokvalitet 

Felt BKS 1-2: Planforslaget gir anledning til å utvikle boenheter med god 
størrelse, gode private uteplasser, gode arealer for felles lek og møteplasser. 
Samtidig har de ulike bygningskroppene gode adkomstforhold og nærhet til 
parkering. Ved å tilrettelegge for parkering under bebyggelsen videreføres det 
grønne preget på eiendommen, som også er et karaktertrekk i den omliggende 
eneboligstrukturen. Dette vurderes som positivt. Alle boliger i planforslaget får 
utsikt og gode solforhold og med lekeplasser i umiddelbar nærhet. Mot øst er 
det flott utsikt med terreng som faller nedover mot fylkesveien i øst. 

Forbindelsen og kvaliteten på nærliggende område avsatt som lekeplass i 
detaljreguleringens for RÅ 2, ivaretas og forringes ikke. En ny lekeplass i 
Bergliveien vil kunne bidra til oppgradering av det avsatte området for lek, og 
det vil kunne oppnås en samspillseffekt mellom arealene.  

Eksisterende boliger Bergliveien 6 og Bergliveien 6B: Boligene er sikret gode 
uteoppholdsarealer på alle sider av eksisterende bebyggelse.  

Boligene øst for planområdet er vurdert til å være de som er mest berørt av 
planforslaget. Figur 26 og 27 kapittel 6.5.1 viser at det vil kastes noe skygge på 
boligbebyggelsen i øst. Påvirkningen anses til å være innenfor det som må 
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vurderes som påregnelig når sentrale områder skal fortettes. Planen har 
innregulert økt avstand fra nabobebyggelse i øst og krav om saltak med 
innregulert møneretning for å dempe høydevirkningene mot 
småhusbebyggelsen i øst. Fra tomtegrense i øst er det ca. 6,5 m frem til 
sokkeletasjens utstrekning, og hele 8,8 m frem til byggegrense for boligbygget 
forøvrig.  

7.4 Estetikk 

Tilgrensende bebyggelse er preget av eneboliger med varierende farge og 
formspråk, både tradisjonelle og moderne. Området vil med firemannsboliger få 
ett ha bygg med noe større fotavtrykk enn eneboligstrukturen på østsiden av 
planområdet. Intensjonene om en oppdelt bygningsstruktur er sikret gjennom å 
etablere byggegrenser i plankartet, samt sprang i fasadene. Det er stilt krav til 
at området utvikles med ett enhetlig preg hva angår materialer og detaljering. 
Opparbeidelse av lekeområder og uterom har også stor betydning for estetiske 
kvaliteter, og det er stilt krav til dette, samt rekkefølgebestemmelser. Ny 
bebyggelse planlegges i to etasjer, i tillegg til sokkel der terrenget tillater det. 
Saltaksform og møneretning er med å styre form og størrelse, for å sikre en 
tilpasning til omkringliggende bebyggelse.  
 
Eksisterende boliger innreguleres med anledning til å utvikle to etasjes 
bebyggelse. Dette er innenfor generelle høydebestemmelser til plan og 
bygningsloven, og vil kunne bidra til en enda bedre sammenheng mellom ny 
bebyggelse og eksisterende innenfor planområdet. 
 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Berører ingen kulturminner eller kulturmiljøer.  
 

7.6 Naturverdier og biologisk mangfold 

Planen berører ingen registrerte naturverdier, truede arter eller verneområder.  
 

7.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Planforslaget gir ingen negative konsekvenser for rekreasjonsinteresser i 
området. Eksisterende eiendom har vært privat hage, og ikke tilgjengelig for 
gjennomgang eller offentlig bruk. Etablering av nye lekeplasser innenfor 
planområdet og eventuell fremtidig opparbeiding av lekeplass innenfor 
tilliggende plan vil kunne bidra til flere treffpunkt mellom områdets beboere. Det 
anses positivt at lekearealene ligger i tilslutning til hverandre. Lekeplassene er 
felles for boligene i planområdet, men vil kunne benyttes av beboere i området 
for øvrig, noe som anses positivt i ett område med hovedvekt av eneboliger 
med få møteplasser for beboerne. 
 

7.8 Uteområder 

Planforslaget legger opp til gode ute- og oppholdsarealer i tråd med kommunale 
føringer. Planområdet ligger dessuten i gangavstand fra skolegården rundt 
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Haugåsen ungdomsskole, denne vil også kunne benyttes som lekeareal etter 
skolens åpningstid og i helgene.  
 

7.9 Trafikkforhold 

Det skisserte prosjektet har 16 nye boenheter med maks 1,2 p-plass pr boenhet 
og med fire passeringer i døgnet vil det gi en økning i døgntrafikken på 77. Ved 
adkomst fra Bergliveien er det naturlig at trafikken i hovedsak vil komme fra/til 
Råkollveien. Det er dermed få hus i Bergliveien som påvirkes av økt 
trafikkmengde, da planområdet ligger i stor nærhet til Råkollveien. Bergliveien 
har lav hastighet og gode dimensjoner og det antas at belastningen med tanke 
på støv og støy lokalt vil bli liten. Dersom kommunen i fremtiden vil innregulere 
fortau langs Bergliveien er det tilstrekkelig med arealer til dette langs 
Bergliveien. Reguleringsplanen regulerer eksisterende forhold for veg.  
 

7.10 Barns interesser 

I planforslaget er det tilrettelagt for gode lekearealer som er felles for beboerne i 
felt BKS 1-2. Feltet for lek i sør ligger tett på areal avsatt til lek utenfor 
planområdet og kan bidra til å styrke dette som en lekeplass i nabolaget. 
Området har ingen utfordringer med trafikksikkerhet, og planforslaget vil ikke 
endre disse forutsetningene. Det vektlegges likevel at det skal etableres 
nødvendige sikringstiltak mellom lekeplass f_BLK1 og Råkollveien, og f_BLK2 
og Bergliveien, slik at plangrepet ikke bidrar til økt trafikkfare. Bergliveien 
fungerer som skolevei for mange, og det vil måtte være fokus på 
trafikksikkerhet også i anleggsperioden. Frisiktlinjer er etablert i plankart med 
rekkefølgebestemmelser.  
 

7.11 Sosiale aspekter 

Det skisserte prosjektet har 16 nye boenheter, i tillegg til eksisterende boliger. 
Planforslaget stiller ikke krav til minimum antall boenheter, men styrer 
utnyttelsen gjennom krav til maksimal %BYA, krav til maks ant boenheter 
innenfor hvert byggegrenseområde, krav til MUA pr boenhet og 
høydebestemmelser.  

Planen vil med etablering av naturlige møteplasser ved og mellom hvert 
boligkompleks og på lekeplassene, kunne bidra til sosiale møteplasser både for 
beboere innenfor og utenfor planområdet.  

7.12 Universell tilgjengelighet 

Krav til universell utforming skal ivaretas i henhold til teknisk forskrift. Det er lagt 
stor vekt på̊ og oppnå universell tilgjengelighet på uteområdene i 
skisseprosjektet. 
 

8 MOTTATTE MERKNADER 

Det kom inn 12 innspill til planarbeidet, 8 fra offentlige instanser og 4 fra 
privatpersoner.  Det er laget ett sammendrag, hvor det beskrives hvordan 
innspillet er vurdert og/eller hensyntatt i planarbeidet. 
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Innspill Vurdering 

Offentlige myndigheter 
24.10.17 Statens Vegvesen 
a. Planområdet omfattes av planområde for fv. 109, men 
blir ikke direkte berørt av reguleringsplan for 
fylkesvegprosjektet. 
b. Viktig å utvikle området så det blir attraktivt å velge 
andre transportmidler enn personbil.  
c. Nærhet til kollektiv, og behovet for erstatningsboliger i 
området etter utvidelse av fv. 109 gir grunnlag for å 
planlegge for ett relativt høyt antall boliger.  
d. Bør vurderes strengere krav til parkering enn 
Fredrikstad kommunes arealplanbestemmelser. 
e. Bør settes krav til lading av el-bil. 
f. Bør settes krav til antall sykkeloppstillingsplasser, 
lokalisering og standard/ kvalitet på plassene.  
g. Planen bør omfatte beskrivelse av busstilbud, 
gangavstander til relevante holdeplasser og hvordan det 
er tilrettelagt mellom boliger og holdeplasser. 
h. Nødvendige tiltak som bidrar til at gange og sykkel skal 
oppleves som attraktive reisemiddelvalg må nedfelles i 
plan og sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.  
i. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende 
støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelse 
til plan.  
j. Må tilrettelegges for trafikksikker anleggsperiode. 

a. tatt til følge. 
b. tilrettelagt for sykkelparkering 
under tak. Krav til andel 
sykkelplasser er stilt. 
c. innarbeidet i planforslaget, ant. 
boenheter er økt etter innspillfasen, 
da det også ble avklart at parkering 
planlegges i sokkeletasje.  
d. tatt til følge. Det er innført maks 
krav til parkeringsplasser, i ht ny 
arealplan.  
e. tatt til følge.  
f. tatt til følge. 
g. innarbeidet i planbeskrivelsen.  
h. Ikke tatt til følge, anses som 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom krav 
om andel sykkeloppstillingsplasser 
under tak.  
i. det er innhentet uttalelse fra 
støykonsulent, se vedlegg 4.  
j. dette følges opp av krav til 
anleggsfasen. 

27.10.17 Østfold fylkeskommune 
a. Avvik fra overordnede planer må synliggjøres spesielt.  
 
b. Det vil ikke kreves arkeologisk registrering, men det er 
ønskelig at det gis egen bestemmelse for funn av 
automatisk fredede kulturminner.  
c. Viktig å iverksette tilstrekkelige sikkerhetstiltak for 
sikker skolevei, både under anleggsperioden og for varige 
løsninger. Anbefaler avklaringer om avkjørsel i samarbeid 
med Fredrikstad kommune og Statens vegvesen i 
forbindelse med ny fv. 109.  
 
d. Ber om redegjørelse på hvordan leke, og 
uteoppholdsarealer ivaretas. Det bør innarbeides 
rekkefølgekrav som sikrer ferdigstillelse av lekearealer 
samtidig med tiltaket.  
e. Bør tilrettelegges for grønnstruktur, som buffer mot 
naboeiendom.  
 
 
 
 
 
 
f. Bevaring av eksisterende vegetasjon og eventuell 
innføring av ny vegetasjon bør vurderes. Rekkefølgekrav 
bør knyttes til grønnstruktur og utearealer.  
 
 

a. Dette er beskrevet i 
planbeskrivelsen. 
b. Innarbeidet i planbestemmelser. 
 
 
c. Avkjøring er lagt til Bergliveien i 
samråd med Fredrikstad kommune. 
Anleggsarbeidene vil følge krav i f.t. 
trafikksikkerhet mm. Det er ikke 
innarbeidet egne bestemmelser for 
dette.  
d. Dette utdypes i planbeskrivelsen, 
i tillegg til at det er innregulert 
arealer for lekeplass og gitt 
bestemmelser om MUA pr. boenhet,  
e. Det er valgt og sikre økt avstand 
til nabogrense utover PBL krav til 4 
m. i reguleringsplankartet. 
Hensikten er å oppnå økt avstand til 
eksisterende boliger tettest på 
utbyggingen.  
 
 
f. Innspill om bevaring av trær tas 
ikke til følge. Det sikres i 
bestemmelser at det opparbeides 
vegetasjon og utomhusarealer i 
løpet av første sesong etter 
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g. Det bør balanseres mellom høyere utnytting av 
eiendommen enn i dag, samtidig som det tas hensyn til 
nabolag. Det bes om at det lages grønne overflater samt 
fordrøyning på egen eiendom. 
 
 
h. Tiltakets nær, og fjernvirkning av situasjon med 
maksimum utnytting synliggjøres i planen. 
 
 
 
i. Innspillet viser til sentrale temaer som anbefales belyst; 
bla. Kollektivbetjening av planområdet, ladestruktur for 
el-bil, sykkelparkering. 
j. Det anbefales maksimumsbegrensninger på ant. 
parkeringsplasser. Parkeringsarealet bør være minst 
mulig arealkrevende. Arealer for parkering skal inngå i 
beregninger for grad av utnytting. Det bes om at 
parkering legges under bakken.  
 
 
k. Det bør tas sikte på en standard for klima og energibygg 
utover minimumskrav for bygg.  

 

ferdigstillelse. Vegetasjon og 
beplantning skal fremgå av 
utomhusplan til byggesak.  
g. Innspillet er tatt til følge i 
foreslått plangrep. Krav om 
fordrøyning på egen eiendom er 
gitt, samt beskrivelse av 
overvannsløsning i utomhusplan 
ved byggesøknad.  
h. Illustrasjoner viser et realistisk 
bilde av maksimal utnyttelse, og 
virkninger av planforslaget belyses i 
planbeskrivelsen. 
 
i. Temaene belyses i 
planbeskrivelsen. 
 
j. Innspillet er delvis tatt til følge. 
Det er tilrettelagt for stor grad av 
parkering under bebyggelsen i 
sokkeletasje. Noe parkering 
planlegges å kunne legges på flate, 
og vil da inngå i beregningen av 
maks %- BYA. 
k. Det er ikke innarbeidet strengere 
krav i detaljreguleringen enn hva 
teknisk forskrift tillater. Dersom en 
fremtidig utbygger ønsker, hindrer 
ikke planen en standard utover 
minimumskravet. 

Fredrikstad fjernvarme 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme.  

Tatt til følge, da det er stilt krav om 
tilknytning. Men da anlegget ikke er 
ferdig utbygget skal det klargjøres 
for tilknytting.  

30.10.17 NVE 
Dersom tiltaket faller inn under noen av punktene i NVEs 
sjekkliste skal NVE ha planen på høring 

Tiltaket faller ikke inn under 
sjekklistens temaer. 

16.10.17 Bane Nor 
Ingen merknader  
12.10.17 Kystverket 
Ingen merknader  
31.10.17 Fylkesmann i Østfold 
a. Størrelse på arealbruksformål bør fremgå av 
planbeskrivelsen.  
b. tiltak må gi sikker skolevei, i anleggsfasen og etterpå.  
 
 
 
c. må legges stor vekt på gode leke- og oppholdsarealer. 
 
 
d. tydelig fortetting vil være i tråd med nasjonal areal- og 
transportpolitikk. 
Utover dette vises det til generelle temaer og føringer 
sentralt i planarbeidet. 

a. Innarbeidet i planbeskrivelsen. 
 
b. Dette vil følges opp av krav til 
anleggsarbeidsfasen, det er ikke gitt 
særskilte bestemmelser om dette i 
planen. 
c. Det er innregulert 
lekeplassområder i plankartet, samt 
sikret arealer til MUA pr. boenhet. 
d. Dette er tatt til følge i foreslått 
plangrep. Fortettingsgraden er 
avklart med Fredrikstad kommune. 
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6.10.17 Fredrikstad kommune 
Virksomhet Vei ønsker ikke adkomstvei fra Råkollveien 
med hensyn til trafikksikkerhet i området. 

Fulgt opp i planen, adkomst er lagt 
til Bergliveien. 

Privatpersoner 

5.10.17 Willy Ødegård 
Spørsmål om g/bnr. Oppstartsvarsel inneholder korrekt 

gnr og bnr. 
5.10.17 Tommy Johansen 
Interessert i tomt. Henvendelse videresendt til 

forslagsstiller. 
27.10.17 Andreas Velgaard 
Opptatt av trygg skolevei og sol/skygge forhold for 
eksisterende bebyggelse. 

Planen innregulerer eksisterende 
vegløsninger i Bergliveien/ 
Råkollveien, foruten om at busstopp 
i Råkollveien fjernes etter 
kommunens ønske. Det ligger 
fortsatt til rette for utbygging av 
fortau i Bergliveien dersom 
kommunen ønsker dette på et 
senere tidspunkt. Sol/ 
skyggeforhold for omliggende 
bebyggelse er utredet i 
planbeskrivelsen. Omliggende 
bebyggelse vil påvirkes av en 
fremtidig utbygging, men i en grad 
som er vurdert som påregnelig.  

Rå terrasse 2 
Telefonsamtale for info om hva som skal utvikles og 
planprosess, fra eier av Rå terrasse 2. Opptatt av at det 
ikke legges adkomst via avsatt lekeplass på nabotomt. 
Opptatt av opprusting av denne.  

Planen for Bergliveien bidrar ikke 
til opprusting av lekeplass på 
nabotomt, utenfor planområdet. 
Men lekeareal i planen for 
Bergliveien ligger i nærhet av dette 
avsatte området, slik at det på sikt 
kan oppstå en samspillseffekt.  

 

 

9 VEDLEGG:  
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Vedlegg 3: Vurdering av støyforhold, datert 31.08.2018 

Vedlegg 4: Vurdering av brannvann, datert 04.10.2018 
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