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Saksnr.: 2017/12606 
Dokumentnr.: 84 
Løpenr.: 161671/2020 
Klassering: 737/368 
Saksbehandler: Simen Norheim 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 27.08.2020 80/20 

 
Forslag til detaljregulering for Bergliveien 6 - nasjonal arealplanID 3004 1169 
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagstiller: Fredrikstad Bygg AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til reguleringsplan for Bergliveien 6, nasjonal arealplanID 3004 1169, sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

 
Fredrikstad, 17.08.2020 
 

Planutvalgets behandling 27.08.2020: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 27.08.2020: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til reguleringsplan for Bergliveien 6, nasjonal arealplanID 3004 1169, sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

 
 
Fredrikstad, 01.09.2020 
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. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til reguleringsplan for Bergliveien 6, nasjonal arealplanID 3004 1169, sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av BAS arkitekter AS som plankonsulent og forslagsstiller er 
Fredrikstad Bygg AS. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utvikling av boliger 
med tilhørende funksjoner som utearealer, lekearealer, parkering og renovasjon. I tillegg 
skal planen sikre videreføring av eksisterende boliger.  
 
Planområdet ligger øst for Råkollveien i Fredrikstad kommune. Det er ca. 5 km til 
Fredrikstad sentrum. Nordøst ligger Østfoldhallen og Dikeveien-området. Vest for 
planområdet ligger Haugeåsen ungdomsskole i umiddelbar nærhet. 
 
Utover reguleringsplan Rå II, vedtatt 11.10.1978, planID 111, som delvis er gjeldende plan 
innenfor varslet planområde, er området uregulert. I kommuneplanen er området avsatt som 
bebyggelse og anlegg, og definert som tettsted. I tråd med kommuneplanens arealdel har 
planforslaget både minimums- og maksimumskrav til parkering. 
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge planforslaget ut til høring og offentlig 
ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne 
uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart, datert 29.07.2020  
2 Plankart Bergliveien, datert 05.08.2020  
3 Bergliveien bestemmelser, datert 05.08.2020  
4 Planbeskrivelse, datert 09.07.2020, sist revidert 06.08.2020  
5 ROS analyse, sist revidert 08.07.2020  
6 Redegjørelse for overvann, datert 12.02.19  
7 Vurdering av støyforhold, datert 31.08.18  
8 Vurdering av brannvann, datert 04.10.18  
9 Renovasjonsteknisk plan, datert 06.04.2020  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige dokumenter i saken, se sak 2017/12606. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fortetting av boligområde med tilhørende 
funksjoner som utearealer, lekearealer, parkering og renovasjon. Samt skal planen sikre 
videreføring av eksisterende boliger. 
 
Planforslaget er utarbeidet av BAS arkitekter AS som plankonsulent og forslagsstiller er 
Fredrikstad Bygg AS. 
 
Overordnet planstatus 
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. 
 
Den mest relevante føringen fra fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, er at området 
ligger innenfor området arealstrategien anviser som tettbebyggelse. 
 
Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger 
innenfor det definerte tettstedet hvor 30 % av ny bebyggelse skal lokaliseres.  
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Tilgrensende detaljreguleringsplan “Rå II, vedtatt 11.10.1978, har direkte innvirkning på 
planområdet. Ny plan overlapper deler av planen som omfatter busslomme på eiendommen 
Bergliveien 6, og erstatter dermed deler av plan for Rå II. Busslommen er ikke realisert og 
utgår i videre planlegging. 
 
Planområdet ligger innenfor område anvist som pågående planarbeid med fylkesveg 109 
Råbekken-Alvim (planID 1112). Det er avklart med Statens vegvesen at planarbeidet i 
Bergliveien ikke vil vanskeliggjøre planarbeidet for fylkesvei 109. 
 
Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025 
Skoleetaten har uttalt seg om at det reelle tall for skolekapasiteten 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. Skoleetaten 
har underveis i planprosessen informert om at skolekapasiteten på barne- og 
ungdomsskolen er full. Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i juni har bestemmelser 
som sikrer at skolekapasitet må dokumenteres før utbygging kan skje. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet er 7,01 daa og inkluderer eiendommene 737/368, 737/255 og 
737/167(veiareal). 
 
Vest for planområdet ligger jorder og Fredrikstadmarka. Mot nord, øst og sør ligger 
bebyggelse i form av boligområder og større forretningsbebyggelse. Sør for planområdet 
ligger et regulert lekeområde (del av plan for Rå II, 1978), arealet er ikke opparbeidet og 
fremstår som restareal. På vestsiden av planområdet ligger Haugeåsen ungdomsskole.  
 
Området inngår i et etablert boligstrøk med frittliggende boligbebyggelse. På vestsiden av 
planområdet preger skole og idrettsanlegg bebyggelsen, med 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. 
 
Eiendommen skråner svakt fra Råkollveien i vest ned til småhusområdet i øst.  
 
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 
bevarte småbrukene fra nyere tid vitner det om et område med lang bosetningskontinuitet. 
I nærområdet dreier kulturminnene seg først og fremst om gravfunn, mens det i helningene 
litt lavere i terrenget er funnet flere helleristningsfelt. 
 
Det er 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 
gitt forholdene på tomten nå. Det er derfor gjennom dialog om utbyggingsplanene avklart 
med fylkeskonservator at det ikke kreves arkeologisk registrering som del av planarbeidet. 
Det er innarbeidet bestemmelser om meldeplikten (jf. kulturminneloven § 8) i 
reguleringsbestemmelsene etter ønske fra fylkeskommunen. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget viser følgende arealbruksformål: 
 
PBL § 12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg 
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Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse   2,549 daa 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse   2,698 daa 
Renovasjonsanlegg       0,044 daa 
Lekeplass        0,703 daa 
 
PBL § 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg        0,580 daa 
Annen veggrunn       0,435 daa 
 
Totalt                                                                                        7,009 daa 
 
Bebyggelsens plassering og utforming 
Eksisterende boliger på eiendommen Bergliveien 6A og Bergliveien 6 skal bestå. I område 
BKS1-2 planlegges det oppført konsentrert småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer med 4 
enheter i hvert bygg. Bebyggelsen i BKS1 og 2 er predefinert av svært restriktive 
byggegrenser i plankartet for å sikre at det ikke utvikles langstrakte volum som hindrer 
siktlinjer for bebyggelsen i øst, og for å sikre åpne rom mellom byggene. 
 
For byggesonene i øst, der terrenget er fallende, tillates i tillegg sokkel/underetasje med 
parkering. De fleste parkeringsplasser legges dermed under byggene og kun et fåtall 
planlegges etablert på terreng. 
 
To lekeplasser er sikret i plankartet, og opparbeiding gjennom rekkefølgebestemmelser. 
BLK1 ligger tett på regulert lekeområde sør for planområdet uten å direkte grense til. Det er 
også innregulert lekeplass i nord, for å sikre at alle bygg har umiddelbar nærhet til lekeplass. 
Boligene skal utformes med balkonger, slik at bokvalitet sikres.  
 
Boliger og lekeområder innenfor hvert felt skal bindes sammen med en universell utformet 
gangvei. 
 
Planlagt bebyggelse 
BKS1-2: I foreløpig skisseprosjekt er det lagt til grunn 16 leiligheter/boenheter fordelt på fire 
firemannsboliger. Bebyggelsen utformes med saltak med møneretning som regulert i 
plankartet. Reguleringsplanen åpner for at sokkeletasje for parkering, og balkonger kan 
trekkes 1,8 m utenfor byggegrensen mot øst, men vil fortsatt holdes innenfor 
formålsgrensen. 
 
BFS1-2: 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 reguleres inn ny tomtegrense rundt denne. Adkomst til 
Bergliveien 6A videreføres som i dag. 
 
Grad av utnyttelse 
BFS1-2:  
Planen oppgir maks %-BYA for BFS1: 30 % 
Planen oppgir maks %-BYA for BFS2: 45 % 
 
BKS1-2: 
Felt BKS1: Arealutnyttelsen er satt til 45 %-BYA. 
Felt BKS2: Arealutnyttelsen er satt til 65 %-BYA. 
 
Bokvalitet og utearealer 
Planforslaget er gjennomarbeidet for å sikre tilfredsstillende solforhold både for private 
hager, felles uteoppholdsareal og lekeplasser.  
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Sol- og skyggeanalysene 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. Bebyggelsen er lagt ca. 8 m fra eiendomsgrensen i øst og ca. 7 m fra det 
eksisterende bygget innenfor planområdet.  
 
Reguleringsplanen stiller krav til antall kvadratmeter uteoppholdsarealer i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Disse uteoppholdsarealene ligger til dels i rommene mellom 
byggegrenser, flere av disse rommene har bredde på mellom 6 og 9 meter. 
 
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.  
 
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.  
 
Planen stiller krav om utarbeidelse av utomhusplan ved byggesøknad, og har etablert 
rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av lekeplasser og uteoppholdsarealer. 
 
Parkering 
Planforslaget har lagt til grunn samme parkeringsdekning som kravene i kommuneplanens 
arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende småhusområde, med fin beliggenhet til 
fasiliteter og sosial infrastruktur. Det er gå- og sykkelavstand til bussholdeplass, barneskole, 
ungdomsskole, barnehage og butikker. For boliger skal det etableres minimum 0,5 
biloppstillingsplass per boenhet, maksimum 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet. I tillegg 
krever planforslag at 10 % av biloppstillingsplassene skal tilrettelegges for 
bevegelseshemmede.  
 
I henhold til gjeldende kommuneplan skal det være 1 sykkel-parkeringsplass per boenhet 
under 50 m2 og 2 per boenhet over 50 m2 i flerbolighus. I tråd med kommuneplanens 
arealdel foreslår reguleringsplanen minimum 2 sykkeloppstillingsplasser per boenhet. 
Planen tilrettelegger for etablering av disse i sokkeletasje, tilknyttet parkeringsplasser og 
boder. 
 
Trafikkløsning 
Eksisterende adkomst for Bergliveien 6A innreguleres etter eksisterende forhold. 
Eksisterende adkomst til Bergliveien 6 forskyves noe mot vest. 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 
renovasjonsteknisk plan, og knyttet bestemmelser til at denne skal følges. 
Utforming av veier: 
Det skal etableres privat, intern adkomstvei mellom Bergliveien og parkering til boligene. 
Intern adkomstvei skal opparbeides for å tilfredsstille kravene til utrykningskjøretøy. Det er 
innregulert arealer øst for intern adkomstveg som vil kunne romme snøopplag på egen 
grunn. Vegbredder og avsatt areal for snøopplag er i tråd med anbefalinger fra kommunens 
enhet for veg. 
 
Oppstillingsplass for utrykningskjøretøy 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.  
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Planområdet ligger tett på flere gang- og sykkelveger. Lekeplassene ligger skjermet fra 
trafikken, med direkte kontakt til boligenes innganger innenfor hvert formålsfelt. 
 
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 AS i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. Utredningen beskriver at 
eiendommen ikke ligger 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 og 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 for eksempel 
kantsten mot naboeiendommer i øst for å sikre at fordrøyning av overvann skjer på egen 
eiendom. 
 
Universell utforming 
Krav til adkomst, samt krav til universell tilgjengelighet i teknisk forskrift legges til grunn. 
Reguleringsplanen sikrer at utomhusplan skal vedlegges byggesøknad, og at denne skal 
vise hvordan universell utforming kan løses i reguleringsplanen med universelt utformet 
gangveier mellom parkering, boligenes adkomster og lekeplass innenfor hvert formålsfelt for 
konsentrert bebyggelse. 
 
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 arealer for renovasjonsanlegg i reguleringsplankartet, og utarbeidet en 
renovasjonsteknisk plan.  
 
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, 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 første vekstsesong etter at boligene er 
tatt i bruk. 
Frisiktsoner skal sikres samtidig med etablering av nye adkomster. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger. Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskrift. 
 
Skolekapasitet 
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Planforslaget utfordrer skolekapasiteten ved barne- og ungdomsskolen i området. 
Skoleetaten opplyser om at langsiktige prognoser ikke tilsier mindre antall av elever i dette 
området i fremtiden. Det foreligger heller ikke noe planer for utvidelse av disse skolene. 
Kommuneplanens arealdel stiller i § 4.2 krav til dokumentert skolekapasitet før 
rammetillatelse kan gis til nye boliger. 
 
Landskap og stedets karakter  
En utbygging vil gi andre virkninger enn eksisterende situasjon, da området som planlegges 
fortettet i dag er en ubebygd hage. Det sentrale plangrepet har 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. Som følge av terrengets helning 
nødvendiggjøres noe terrengbearbeidelse i planområdet, støttemurer over 1,5 meter er 
innregulert for å gi forutsigbarhet.  
 
Bokvalitet 
Felt BKS1-2: Planforslaget gir anledning til å utvikle 16 boenheter med god størrelse, private 
uteplasser, og arealer for lek. Alle firemannsboligene har felles adkomst, for byggene i øst 
løses parkering i sokkeletasje, mens terrenget ikke tillater dette for bygg D, så her løses 
parkering på terreng. Ved å tilrettelegge for parkering under terreng videreføres det grønne 
preget på eiendommen, som også er et karaktertrekk i den omliggende eneboligstrukturen. 
Alle boliger og lekearealer i planforslaget får tilstrekkelige solforhold. 
 
Eksisterende boliger Bergliveien 6 og Bergliveien 6A er sikret uteoppholdsarealer på alle 
sider av eksisterende bebyggelse. Boligene øst for planområdet er vurdert til å være de som 
er mest berørt av planforslaget med tanke på sol. Sol og skyggeanalyser viser at de endrede 
solforholdene fortsatt er innenfor kravene i kommuneplanens arealdel. 
 
Estetikk 
Tilgrensende bebyggelse er preget av eneboliger med varierende farge og formspråk, både 
tradisjonelle og moderne. Området vil med flermannsboliger få et større fotavtrykk, og skiller 
seg ut fra den omliggende eneboligstrukturen på østsiden av planområdet. Intensjonene om 
en oppdelt bygningsstruktur er sikret gjennom svært restriktive byggegrenser som hindrer 
større fasadelengder. Et ytterligere tiltak for å hindre opplevd fasadelengde er å stille krav til 
forskyvning av fasadene på bygg A, B og C. Det er stilt krav til at området utvikles med et 
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. 
For å gi et inntrykk av hvilke rammer planforslaget setter, sett i forhold til eksisterende 
bebyggelse, er planforslaget 3D modellert. Modellen er lagd på grunnlag av byggehøyder, 
byggegrenser og %-BYA, det er i tillegg tegnet inn balkonger (da disse tillates oppført 1,8 m 
utenfor byggegrenser) slik at disse kan ses opp mot underliggende bebyggelse. Modellen 
kan nås ved å trykke på denne teksten. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget berører ingen kulturminner eller kulturmiljø. 
 
Naturverdier og biologisk mangfold 
Det er registrert 1 artsobservasjon på eiendommen, dette er en fugl, kategorisert som LC, 
livskraftig. Planen berører ellers ingen registrerte naturverdier, truede arter eller 
verneområder. 
 
Rekreasjon 
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 ny lekeplass innenfor planområdet og eventuell fremtidig 
opparbeiding av lekeplass innenfor tilliggende plan vil kunne bidra til flere treffpunkt mellom 

https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/webappviewer3d/index.html?id=aa78c1157c79409087394c6d4f99da4d
https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/webappviewer3d/index.html?id=aa78c1157c79409087394c6d4f99da4d
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områdets beboere. Det anses positivt at lekearealene ligger i tilslutning til hverandre. 
Lekeplassene er felles for boligene i planområdet, men vil være tilgjengelig for beboere i 
området for øvrig, noe som anses positivt i et område med hovedvekt av eneboliger med få 
møteplasser for beboerne. 
 
Uteområder 
Planforslaget sikrer uteoppholdsarealer. Planområdet ligger dessuten i gangavstand fra 
skolegården rundt Haugåsen ungdomsskole, denne vil også kunne benyttes som lekeareal 
etter skolens åpningstid og i helgene. 
 
Trafikkforhold 
Det skisserte prosjektet har 16 nye boenheter med opptil 1,2 bil per boenhet, og med fire 
passeringer i døgnet vil det gi en økning i døgntrafikken på ca. 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 svært 
nær 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 
regulere fortau langs Bergliveien er det tilstrekkelig med arealer til dette. Dette planforslaget 
regulerer eksisterende forhold for veg. 
 
Barns interesser 
I planforslaget er det tilrettelagt for lekearealer som er felles for beboerne i felt BKS1-2. 
Feltet for lek i sør grenser inn mot annet 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. Bergliveien fungerer som skolevei for mange, og det vil måtte være 
fokus på trafikksikkerhet også i anleggsperioden. Avkjørsler er sikret med frisiktlinjer i 
plankartet. 
 
Sosiale aspekter 
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. 
 
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. Foreslått 
skisseprosjekt viser forslag til rampe mellom intern adkomstveg/ parkeringer innunder 
bebyggelsen og adkomster til fremtidige bygg og lekeplass innenfor felt BKS1. Innenfor felt 
BKS2 vil adkomster og lekeplass nås fra parkering ved intern adkomstveg via trapper, eller 
via Bergliveien og intern veg som vil etableres innenfor utbyggingsformålene. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Totalt er det identifisert 10 uønskede hendelser og farer. Det foreligger ingen hendelser i rød 
kategori, men 5 hendelser i gul kategori er vurdert i henhold til kostnad og nytte, og det er 
gitt anbefalinger for videre tiltak. 5 tiltak i grønn kategori er også kommentert direkte i 
sjekklisten, med anbefalte hensyn for planleggingen. 
 
Området er ifølge 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. 
 
Da alle støykrav overholdes er det ikke utført videre støyberegning.  
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Intern adkomstvei og utkjøringer utformes i tråd med krav i Statens vegvesens håndbok 
N100, samt lokal vegnorm og renovasjonsforskrift. Det er viktig at ny avkjøring blir oversiktlig 
og at krav til siktlinjer overholdes. Hva angår offentlig veg reguleres eksisterende forhold inn 
i planen, noe som sikrer fremtidig areal for eventuell innregulering av fortau langs 
Bergliveien. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 12 innspill i forbindelse med varsel om oppstart, 8 fra offentlige 
instanser og 4 fra privat personer. Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i 
planbeskrivelsen, hvor det beskrives hvordan innspillet er vurdert og/eller hensyntatt i 
planarbeidet 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget innebærer ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
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. 
Antatte konsekvenser er for øvrig belyst i planbeskrivelsen. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget legger til rette for utbygging med høyere utnyttelse enn det ellers er i området. 
Det vil være i tråd med nasjonal areal- og transportpolitikk å fortette da området er i 
nærheten av en godt utbygd kollektivakse.  
 
Eksisterende situasjon er forholdvis godt beskrevet i planbeskrivelse og planforslaget legger 
opp til en høy utnyttelse samtidig som det til en viss grad er tatt hensyn til omkringliggende 
bebyggelse og landskapets karakter. De ulike formålene som er regulert innenfor 
planområdet er gjort rede for i planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget har vært gjennom en rekke revisjoner med tanke på utforming, høyder, 
fasadelengder og lignende. Dette for å sikre at planlagt bebyggelse ikke blir for dominerende 
i boligområdet, samt at tiltak gjøres for å sikre sol og skyggekvalitetene for eksisterende 
bebyggelse.  
 
Med unntak av noen av kommuneplanens krav til uteoppholdsareal anses planforslaget å 
være i tråd med overordnede planer og formål. Kommuneplanens arealdel stiller krav til at 
uteoppholdsareal skal ha en minimumsbredde på 10 m. I foreliggende planforslag er dette 
ikke tilfellet, store deler av uteoppholdsarealet har en bredde på mellom 6 og 9 m. Dette er 
et tema som vil bearbeides videre i planprosessen. 
 
Planforslaget utfordrer skolekapasiteten i området, men kommuneplanen sikrer dette 
forholdet gjennom krav til dokumentert skolekapasitet ved søknad om rammetillatelse. Det 
anses dermed ikke som nødvendig å ha med slike krav i reguleringsplanen.  
 
Barn og unges interesser vurderes ivaretatt gjennom lekearealer innad i området. Det 
vurderes også som positivt at det skal etableres trafikksikkerhetstiltak ved lekeplassene mot 
tilgrensende veier. 
 
Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. Kommunedirektøren presiserer at overvannet må fordrøyes på tomten, og teknisk 
plan skal vedlegges utbyggingsavtalen. 
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Konklusjon 
Det er behov for opprydning av noen mindre feil i plandokumentene, men disse er vurdert til 
å være mindre viktige og kan rettes senere i planprosessen. 
 
Utover det har kommunedirektøren ingen flere merknader i denne fasen av 
behandlingsprosessen. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på 
grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren 
anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at planforslaget med endring sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 


