
Detaljregulering for del av Råkollveien     Nasjonal planID: 01061155 
______________________________________________________________________ 

                                                             Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS 
  

 
 
 
 
 
 
 

Planbeskrivelse  
Forslag til detaljreguleringsplan  

for del av Råkollveien 
 
 

 
         (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) 

 
 
 
Datert: 01.09.2017  Revidert: 10.10.2019  
 



Detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planID: 01061155 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 2 av 38 

Innhold 

SAMMENDRAG ......................................................................................................................... 5 

1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN............................................................................ 6 

1.1 Hensikten med planen ............................................................................................................. 6 
1.2 Forslagstiller og plankonsulent................................................................................................. 6 
1.3 Beliggenhet ............................................................................................................................... 6 
1.4 Tidligere vedtak i saken ............................................................................................................ 7 
1.5 Utbyggingsavtaler ..................................................................................................................... 7 
1.6 Vurdering av konsekvensutredning .......................................................................................... 7 

§ 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften ............................................................................ 7 
§ 3 Planer som skal vurderes nærmere .................................................................................................. 7 

2 PLANPROSESSEN .............................................................................................................. 7 

2.1 Oppstart.................................................................................................................................... 7 
2.2 Medvirkningsprosess ................................................................................................................ 7 

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER .......................................................................... 8 

3.1 Statlige planretningslinjer ........................................................................................................ 8 
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging .................................................................. 8 
3.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging..................... 8 
3.1.3 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene................................... 8 

3.2 Fylkeskommunale planer ......................................................................................................... 8 
3.3 Kommuneplanens arealdel....................................................................................................... 9 
3.4 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet ............................................................. 10 
3.5 Kommunale temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet ................................. 11 

3.5.1 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 ............................................................................................ 11 
3.5.2 Kommunal veinorm ................................................................................................................. 11 
3.5.3 Veibelysningsnorm .................................................................................................................. 11 
3.5.4 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 ................................................... 11 
3.5.5 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad ......................................................................... 12 

4 BESKRIVELSE OG ANALYSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE SITUASJON ................ 12 

4.1 Planområdets avgrensning ..................................................................................................... 12 
4.2 Arealbruk i planområdet og tilstøtende areal ........................................................................ 13 
4.3 Eiendomsforhold .................................................................................................................... 14 
4.4 Vei- og trafikkforhold ............................................................................................................. 15 

4.4.1 Gang- og sykkel ........................................................................................................................ 16 
4.4.2 Trafikksikkerhet ....................................................................................................................... 17 
4.4.3 Kollektivtransport .................................................................................................................... 18 
4.4.4 Trafikkulykker .......................................................................................................................... 18 

4.5 Universell utforming ............................................................................................................... 18 
4.6 Grunnforhold .......................................................................................................................... 18 
4.7 Grunnforurensning ................................................................................................................. 18 
4.8 Stedets karakter, landskap og vegetasjon .............................................................................. 18 
4.9 Naturverdier ........................................................................................................................... 18 
4.10 Kulturminner og kulturmiljø ................................................................................................... 19 
4.11 Rekreasjonsverdier ................................................................................................................. 19 
4.12 Sosial infrastruktur ................................................................................................................. 20 
4.13 Barn og unges interesser ........................................................................................................ 20 



Detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planID: 01061155 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 3 av 38 

4.14 Teknisk infrastruktur .............................................................................................................. 21 
4.14.1 Vann og avløp ...................................................................................................................... 21 
4.14.2 Elektro ................................................................................................................................. 21 

4.15 Støyforhold ............................................................................................................................. 22 
4.16 Luftkvalitet .............................................................................................................................. 23 
4.17 Alternativvurderinger ............................................................................................................. 23 

4.17.1 Sidevalg for fortau ............................................................................................................... 23 
4.17.2 Plassering av kollektivholdeplass ........................................................................................ 25 

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ................................................................................ 26 

5.1 Planlagt arealbruk .................................................................................................................. 26 
5.2 Vei- og trafikkløsning .............................................................................................................. 27 

5.2.1 Kjørevei og fortau .................................................................................................................... 27 
5.2.2 Avkjørsler ................................................................................................................................. 28 
5.2.3 Frisikt ....................................................................................................................................... 28 
5.2.4 Kollektivtransport .................................................................................................................... 28 
5.2.5 Parkering.................................................................................................................................. 28 

5.3 Universell utforming ............................................................................................................... 28 
5.4 Midlertidig anleggsområde .................................................................................................... 29 
5.5 Teknisk infrastruktur .............................................................................................................. 29 

5.5.1 Vann og avløp .......................................................................................................................... 29 
5.5.2 Elektro ..................................................................................................................................... 29 

5.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ........................................................................... 30 

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET ................................................................................. 30 

6.1 Forholdet til gjeldende planer ................................................................................................ 30 
6.1.1 Overordnede føringer.............................................................................................................. 30 
6.1.2 Gjeldende reguleringsplaner ................................................................................................... 31 

6.2 Vei- og trafikkforhold ............................................................................................................. 31 
6.2.1 Avkjørsler ................................................................................................................................. 31 
6.2.2 Kollektivtransport .................................................................................................................... 31 

6.3 Grunnerverv, virkning for bebyggelsen og eiendomsforhold ................................................ 31 
6.4 Stedets karakter, landskap og vegetasjon .............................................................................. 32 
6.5 Vurdering mht. Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100) .............................. 32 
6.6 Rekreasjonsinteresser og sosial infrastruktur ........................................................................ 33 
6.7 Barn- og unges interesser ....................................................................................................... 33 
6.8 Støyforhold ............................................................................................................................. 33 
6.9 Luftkvalitet .............................................................................................................................. 33 
6.10 Teknisk infrastruktur .............................................................................................................. 33 
6.11 Risiko- og sårbarhet ................................................................................................................ 34 

7 INNKOMNE INNSPILL ....................................................................................................... 34 

7.1.1 Østfold fylkeskommune, datert 21.12.2016 ........................................................................... 34 
7.1.2 Fylkesmannen i Østfold, datert 04.01.2017 ............................................................................ 34 
7.1.3 Ragnar og Ida Wenche Ileby datert 10.01.2017 ...................................................................... 34 
7.1.4 Statens vegvesen, datert 11.01.2017 ...................................................................................... 35 
7.1.5 Jostein og Heidi R. Johansen, datert 11.01.2017 .................................................................... 35 

7.1.6 Lars Engen, datert 11.01.2017................................................................................................. 36 
7.1.7 Berit Andersen v/ Kristin Lindgård, datert 12.01.2017 ........................................................... 36 
7.1.8 Turid Synnøve og Steinar Davidsen, datert 12.01.2017 .......................................................... 37 



Detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planID: 01061155 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 4 av 38 

7.1.9 NVE, datert 16.01.2017 ........................................................................................................... 37 

8 VEDLEGG ......................................................................................................................... 38 

 
  



Detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planID: 01061155 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 5 av 38 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere et ca. 500 meter langt fortau langs Råkollveien fra kryss med 
Kongleveien (ved Råkollveien 64) til kryss med Hattesvingen (ved Råkollveien 108) i Fredrikstad kommune. 
Målet med tiltaket er å tilrettelegge for fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter langs 
strekningen. Planen regulerer også kjøreveien og sideareal på motsatt side av fortauet, samt 
kollektivholdeplass. 
 
Bakgrunnen for planen er Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, vedtatt 30.04.2015. Der er prosjektet 
fremhevet som et prioritert trafikksikkerhetstiltak. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte og varslet om oppstart i november/desember 2016. Det kom inn 9 innspill 
til planarbeidet som er kommentert av forslagsstiller. Detaljreguleringsplanen for fortau i Råkollveien 
utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 angir økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport som ett av flere 
hovedmål.  Planområdet omfattes av formål til nåværende bebyggelse og anlegg. Bestemmelser og 
retningslinjer som gir føringer for området er knyttet til universell utforming, overvannshåndtering og 
estetikk. Planområdet erstatter deler av 3 gjeldende reguleringsplaner.  
 
Råkollveien er en kommunal samlevei og ligger i et etablert boligområde vest for fv. 109, på Rolvsøy i 
Fredrikstad kommune. Den delen av veien som inngår i planområdet er ca. 500 meter og planområdet 
omfatter et areal på ca. 10 daa. Det er en rekke målpunkter i nærmiljøet og veien er en forbindelse mellom 
disse og der folk bor. Denne delen av Råkollveien er skiltet med 30-sone, det er flere fartshumper på 
strekningen, og det er skiltet og merket et gangfelt over Råkollveien ved krysset med Blåklokkeveien. Det 
er en rekke private avkjørsler og flere kryss med mindre trafikkerte boligveier på strekningen. Av vegetasjon 
er det noen større trær som furu, gran og bjørk på enkelte eiendommer, og hagene er ellers opparbeidet 
med hageplanter, busker og hekk. Terrenget stiger fra ca. 40 moh. til ca. 60 moh., i sørlig retning.  
 
Veien er planlagt med standardklasse for samlevei – Sa1 og kjørebanebredden er stedvis tilpasset 
eksisterende situasjon. Alternativer for sidevalg av fortauet er vurdert og konkludert med fortau på 
vestsiden av Råkollveien. Fortauet reguleres ensidig i tråd med standard Sa1 (jf. kommunal veinorm), på 
vestsiden av veien med asfaltbredde 2,75 meter. Utenfor dette reguleres et belte for skulder (0,25 meter), 
grøft, snøopplag og skråningsutslag med formål til annen veggrunn – grøntareal.  

Avkjørslene til boligeiendommene langs veien reguleres med avkjørselspil i plankartet, med samme 
plassering som i dagens situasjon. I sideveiene og fra avkjørslene på vestsiden reguleres det frisiktlinjer. På 
vestsiden blir disse noe endret fra dagens situasjon, på grunn av nytt fortau. Videre reguleres det kantstopp 
i begge retninger ved krysset med Blåklokkeveien med universelt utformet plattform.   

En gjennomføring av planen med etablering av fortau vil forbedre sammenhengen i veinettet, gi økt 
trafikksikkerhet og gi forbedret fremkommelighet for myke trafikanter. Det legges dermed godt til rette for 
at flere kan velge å gå, sykle eller ta kollektivt, og dermed bidra til reduksjon av klimagassutslipp og 
forbedret folkehelse. 
 
Reguleringsplanen gir hjemmel til arealbeslag, både midlertidig og permanent, på mange av 
eiendommene i planområdet. Ved gjennomføring av prosjektet vil Fredrikstad kommune, som 
prosjekteier, gjennomføre grunnerverv. Prosjekteier vil ha dialog og gjennomføre forhandlinger om 
avtaler med hver enkelt berørt grunneier.   
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1 Bakgrunn for reguleringssaken 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere et ca. 500 meter langt fortau langs Råkollveien fra kryss med 
Kongleveien (ved nr. 64) til kryss med Hattesvingen (ved nr. 108) i Fredrikstad kommune. Målet med tiltaket 
er å tilrettelegge for fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter langs strekningen. Dette vil gi et 
sammenhengende tilbud for gående og syklende langs Råkollveien, fra Haugeåsen ungdomsskole i syd til 
Hatteveien i nord på Rekustad.  
 
Planen regulerer også kjøreveien og sideareal på motsatt side av fortauet, samt kollektivholdeplass. 
 
Bakgrunnen for planen er oppfølging av Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, vedtatt 30.04.2015. Der er 
prosjektet fremhevet som et prioritert trafikksikkerhetstiltak sammen med strekningen fra Haugeåsen 
ungdomsskole – fv. 109 Rolvsøyveien lenger sør i Råkollveien.  
 

1.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, Teknisk Drift, Prosjektadministrasjon v/ Hans Ketil Andersen. Sweco 
Norge AS v/ Marianne Glomvik og Silje Nesland er plankonsulent og har utarbeidet planforslaget.  
 

1.3 Beliggenhet 

Planområdet ligger ca. 7,5 km nordøst for Fredrikstad sentrum. Råkollveien ligger i et boligområde vest for 
fv. 109, på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Den aktuelle delen av Råkollveien strekker seg fra krysset 
Råkollveien – Kongleveien i sør til Råkollveien – Hattesvingen i nord.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Oversiktskart (til venstre) som viser 
strekningen langs Råkollveien med blå linje, og 
flyfoto (til høyre) som viser plassering i forhold 
til Fredrikstad sentrum. (Kilde: Kartløsning, 
Fredrikstad kommune) 

 

 

 
 



Detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planID: 01061155 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 7 av 38 

1.4 Tidligere vedtak i saken  

Det er ikke fattet tidligere vedtak i saken med spesiell relevans for planarbeidet.  

1.5 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke behov for utbyggingsavtale for å gjennomføre utbyggingen planen legger opp til.  

1.6 Vurdering av konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med tilhørende konsekvensutredning. Under 
følger en vurdering av om regulering av fortau i Råkollveien utløser krav til konsekvensutredning etter 
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726). 
 

§ 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften 
Forskriften §2 gjelder planer som alltid skal behandles etter forskriften. Planen er en detaljregulering over 
15 daa, men omfatter ikke nye områder til utbyggingsformål eller tiltak nevnt i vedlegg I, jf. §2 bokstav d og 
f. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter §2. 
 

§ 3 Planer som skal vurderes nærmere 
Videre er planen vurdert etter forskriftens §3. Planen medfører ikke endringer av kommuneplanens 
arealdel, da alt areal er avsatt til bebyggelse og anlegg, og dekkes ikke av tiltak nevnt i vedlegg II. Planen 
utløser ikke krav om konsekvensutredning etter §3. 
 
Detaljreguleringsplanen for fortau i Råkollveien utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften. 
 

2 Planprosessen 

2.1 Oppstart 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Fredrikstad kommune 11.11.2016.  
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 09.12.2016 i Fredrikstad Blad, Demokraten og på Fredrikstad 
kommune sin nettside.  
 
Det ble sendt ut varsel om oppstart i form av brev til følgende: 
 

• Fagmyndigheter 

• Grunneiere, festere 

• Naboer 

• Interesseorganisasjoner 
 

2.2 Medvirkningsprosess 

Det kom inn 9 innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart.   
 

 INNSPILL DATERT 
1 Østfold fylkeskommune 21.12.2016 
2 Fylkesmannen i Østfold 04.01.2017 
3 Ragnar Ileby 10.01.2017 
4 Statens vegvesen 11.01.2017 
5 Jostein og Heidi R. Johansen 11.01.2017 
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6 Lars Engen 11.01.2017 
7 Berit Andersen v/Kristn Lindgård 12.01.2017 
8 Turid Synnøve og Steinar Davidsen 12.01.2017 
9 NVE 16.01.2017 

 
Det er laget et kort sammendrag av innspillene, og kommentert hvordan de følges opp i planarbeidet, se 
kapittel 7.  

3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Statlige planretningslinjer 

Følgende statlige planretningslinjer gjør seg gjeldende i planområdet:  

3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

Hensikten med retningslinjen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i plan- og 
byggesaksbehandling, og gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser. 
Dette gjøres bl.a. ved at barn involveres i planleggingen, og ved føringer for omfang og kvalitet av arealer 
og anlegg av betydning for barn og unge, som sikres i planer der barn og unge er berørt. For dette 
planarbeidet er det å skape trafikksikre sammenhenger mellom områder barn og unge bruker 
(boligområde, skole, barnehage, friluftsområde) sentralt. 

3.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjen er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til 
mer effektive planprosesser, og et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å 
sikre god steds- og byutvikling. En samordnet planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet 
tilrettelegger for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og 
bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grønnstrukturer, biologiske mangfold og estetiske 
kvaliteter.  

3.1.3 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Formålet med retningslinjen er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, 
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, og sikre at kommunene 
bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.  

 

3.2 Fylkeskommunale planer 

Hovedmålene i fylkesplanen Østfold mot 2050 er levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø. I 
gjennomføringen av fylkesplanen er kompetanseutvikling, fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, 
samt folk i fysisk aktivitet prioriterte tema. I plankartet for fylkesplanen ligger planområdet innenfor arealer 
til nåværende tettbebyggelse. 
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Figur 2: Fylkesplanen Østfold mot 2050, der planområdet er anvist med blå sirkel. (Kilde: Østfold fylkeskommune) 

3.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel 2011-2023 for Fredrikstad kommune ble godkjent 06.12.2012 (planID 0106906). 
Kommuneplanens arealdel angir økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport som ett av flere hovedmål.  
Planområdet omfattes av formål til nåværende bebyggelse og anlegg. Bestemmelser og retningslinjer som 

gir føringer for området er knyttet til universell 
utforming, overvannshåndtering og estetikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 3: Kommuneplanens arealdel 2011-2023 angir formål til 
nåværende bebyggelse og anlegg (oransje) i planområdet (blå 
strek). (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune). 
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3.4 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet  

- Råkollveien 98 og Kongleveien 1 (1), vedtatt 31.03.2005 (planid 0106525) 
Planen omregulerer fra offentlig formål til allmennyttig formål/bevaring og boligbebyggelse med 
fellesareal for lek og parkering.  

- Bråten (3), vedtatt 21.03.1986 (planid 0106199) 
Planen regulerer boligformål og offentlige bygninger med tilkomstveier, samt friområder. 

- Trasé for Råkollveien i Nesseskogen syd (2), vedtatt 30.09.1974 (planid 010673) 
Planen regulerer tomtedeling. 

 
Figur 4: Viser gjeldende reguleringsplaner (1-3) og planavgrensningen (sort strek). (Kilde: Sweco Norge AS) 
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3.5 Kommunale temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet 

3.5.1 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, vedtatt 30.04.2015, gir grunnlag for utvikling og prioritering i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Hensikten med planen er å øke og samordne kommunens innsats, for å redusere 
antall ulykker og skape trygghetsfølelse, spesielt hos myke trafikanter. Fortau i Råkollveien er fremhevet 
som et prioritert trafikksikkerhetstiltak sammen med strekningen fra Haugeåsen ungdomsskole – fv. 109 
Rolvsøyveien. 
 

3.5.2 Kommunal veinorm 

Kommunal veinorm, vedtatt 14.12.2016, angir standard og utforming av kommunale veier. Veinormen er 
lagt til grunn for planarbeidet. 
 

3.5.3 Veibelysningsnorm 

Veibelysningsnorm, Fredrikstad kommune, revidert 16.03.2016, skal være retningsgivende for bygging og 
rehabilitering av veibelysning langs kommunale veier og andre areal tilhørende kommunen. Målsettingen 
er at all veibelysning skal bidra til å sikre gode og trygge miljøer for de som ferdes i det offentlige, samt å 
redusere energiforbruket til veilys. 
 

3.5.4 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017, vedtatt 06.06.2013, omhandler det 
kommunale handlingsrommet for å håndtere klimautfordringene og å redusere konsekvensene som følge 
av økt klimagassutslipp. Planen gir bl.a. mål om at: 
 

 
 
Ved å tilrettelegg for en betydelig endring i reisevaner fra bil til sykkel, gange og kollektiv, kan 
transportveksten og klimagassutslippene reduseres. 
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3.5.5 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad 

Plan for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, datert 28.04.2017, viser lokalisering og prioritering 
av hovedsykkelveiene i regionen. Råkollveien er ikke definert som hovedsykkelvei, men har en viktig 
funksjon i et mer finmasket gang- og sykkelveinett lokalt, og som tilkomst til hovedsykkelrutene fra 
områdene der folk bor. Fv. 109 og Hatteveien inngår i hovedsykkelveinettet i området. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende situasjon 

4.1 Planområdets avgrensning 

Planområdet omfatter trafikkareal og eiendommer som grenser til dette på begge sider av Råkollveien fra 
kryss med Kongleveien (ved nr. 64) til kryss med Hattesvingen (ved nr. 108). Avgrensningen ved varsel om 
oppstart inneholdt eiendommer på begge sider av veien, da det ikke var bestemt hvilken side fortauet skulle 
reguleres på. Avgrensningen var i stor grad tegnet opp langs eiendomsgrenser. Planområdets størrelse ved 
varsel om oppstart var ca. 42 daa. Endelig planavgrensning er endret og tilpasset prosjektet.  
 

Figur 5: Viser hovedsykkelruter langs fv. 109 Rolvsøyveien og Hatteveien. (Kilde: Hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad) 
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Figur 6: Viser planavgrensningen ved varsel om oppstart med sort stiplet linje. (Kilde: Sweco Norge AS) 

4.2 Arealbruk i planområdet og tilstøtende areal 

Området er et etablert boligområde med eneboliger og tilhørende hager, utbygget i 1960 årene.  
Bebyggelsesstrukturen er enhetlig og parallell med veiene i området. Boligene langs begge sider av veien 
har direkte adkomst til Råkollveien. Nordøst for planområdet ligger tidligere Rolvsøy rådhus og Rolvsøy 
menighetshus. I flyfotoet under vises planområdet og dets nærområde. 
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Figur 7: Flyfoto som viser nærområdet og aktuell del av Råkollveien med blå, stiplet linje. (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune)  

4.3 Eiendomsforhold 

Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i 
kommunens eiendomsregister: 
 

Gnr/bnr/fnr Adresse Eierform 

726/96  Offentlig 

726/96/33 Råkollveien 64 Offentlig 

727/259/57 Råkollveien 64 Offentlig 

727/259/69 Råkollveien 66 Offentlig 

727/500 Råkollveien 68 Privat 

727/259/58 Råkollveien 70 Offentlig 

727/480 Råkollveien 72 Privat 

727/259/49 Råkollveien 74 Offentlig 

727/259/66 Råkollveien 76 Offentlig 

727/259/56 Råkollveien 78 Offentlig 

727/252  Privat 

727/252/48 Råkollveien 80 Privat 

727/252/37 Råkollveien 82 Privat 

727/252/36 Råkollveien 84 Privat 

727/252/35 Råkollveien 86 Privat 

727/252/34 Råkollveien 88 Privat 

727/252/33 Råkollveien 90 Privat 

727/252/32 Råkollveien 92 Privat 

727/252/31 Råkollveien 94 Privat 

727/483  Privat 

727/96 Råkollveien 103 Offentlig 
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724/118  Offentlig 

727/252/45 Rønningveien 18  

727/252/44 Råkollveien 101 Privat 

727/252/43 Råkollveien 99 Privat 

727/252/42 Råkollveien 97 Privat 

727/252/41 Råkollveien 95 Privat 

727/252/40 Råkollveien 93 Privat 

727/252/39 Råkollveien 91 Privat 

727/252/38 Råkollveien 89 Privat 

727/259  Offentlig 

727/481 Råkollveien 87 Privat 

727/259/51 Råkollveien 85 Offentlig 

727/259/50 Råkollveien 83 Offentlig 

727/259/55 Råkollveien 81 Offentlig 

727/259/52 Råkollveien 79 Offentlig 

727/259/54 Råkollveien 77 Offentlig 

727/259/53 Råkollveien 75 Offentlig 

727/259/72 Råkollveien 73 Offentlig 

726/259 Råkollveien 71 Privat 

 

4.4 Vei- og trafikkforhold 

Råkollveien er en kommunal samlevei, og har en blandet transport- og adkomstfunksjon. Den går parallelt 
med fv. 109, men har ifølge Statens vegvesen ingen etablert funksjon som omkjøringsveg for fv. 109. 
Naboer opplever imidlertid at Råkollveien brukes som «snarvei» for fv. 109 i rushtiden. Veien er ca. 3 km 
og har varierende standard. I den delen av Råkollveien som inngår i planområdet, ca. 500 meter, varierer 
veibredden fra 5,5-6 meter. Bredde på skulder varierer. Veien innenfor planområdet er skiltet med 30-sone 
og det er flere fartshumper på strekningen. Det er flere kryss med mindre trafikkerte boligveier på 
strekningen. 
 

 
Figur 8: Viser Råkollveien, sett mot sør, ved husnummer 90 med fartshump og skilt 142 Barn. (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Figur 9: Viser skilt 366 fartsgrensesone 30 og fartshumper i Råkollveien, sett mot nord. Det er også satt opp et skilt der bilister blir 
oppfordret til å bruke fv. 109. (Kilde: Sweco Norge AS) 

Det ble gjennomført trafikktellinger av Fredrikstad kommune – teknisk drift, i 2016. Tellingene angir at 
trafikkmengden var 2500 ÅDT1 i nordre del, ved Rolvsøy rådhus. Hastigheten ble målt til gjennomsnitt 32 
km/t på arbeidsdager. I søndre del av planområdet var trafikkmengden 2250 ÅDT og gjennomsnittlig 
hastighet 43 km/t på arbeidsdager.  

4.4.1 Gang- og sykkel 

Det er gang- og sykkelvei på vestsiden av Råkollveien sør for planområdet, fra Haugeåsen ungdomsskole til 
krysset med Kongleveien (sør).  
 

                                                           
 
 
1 ÅDT - Årsdøgntrafikk 
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Figur 10: Viser dagens gang- og sykkelvei vest for Råkollveien fra Haugeåsen ungdomsskole som avsluttes ved krysset med 
Kongleveien (sør). Bildet viser også tosidig busstopp. (Kilde: Sweco Norge AS) 

Nord for planområdet er det eksisterende gang- og sykkelvei på østsiden av Råkollveien, fra krysset med 
Rønningveien til Hatteveien. Mellom disse gang- og sykkelveiene mangler det et langsgående tilbud til myke 
trafikanter som denne planen tilrettelegger for.  
 
Det er skiltet og merket et gangfelt over Råkollveien ved krysset med Blåklokkeveien.  
 

 
Figur 11: Viser oppmerket og skiltet gangfelt over Råkollveien ved Blåklokkeveien, sett mot nord. Bildet viser også tosidig busstopp. 
(Kilde: Sweco Norge AS) 

4.4.2 Trafikksikkerhet 

I denne delen av Råkollveien er det gjort flere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet (30-sone, fartshumper, 
skiltet kryssing), men det mangler tiltak for å skille gangtrafikk fra kjøreveien.  
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4.4.3 Kollektivtransport 

Det er to, tosidige busstopp innenfor varslet planområde. Moserabben, like sør for krysset med 
Kongleveien, og Nesskogen ved krysset med Blåklokkeveien (se figur 10 og 11). Det er skiltet busstopp, men 
ingen øvrig opparbeiding. Nesskogen hadde 1601 påstigende passasjerer i 2016. Like nord for planområdet 
er det en bussholdeplass. Bussrute 2460 mellom Fredrikstad – Sykehuset Østfold Kalnes går i Råkollveien, 
med én avgang i timen hver vei.  
 

4.4.4 Trafikkulykker 

I NVDB2 er det registrert 1 bilulykke ved krysset med Blåklokkeveien (utforkjøring i 2015), med lettere 
skader på 2 personer. Sør og nord for planområdet er det registrert to trafikkulykker med fotgjengere 
involvert, begge med lettere skader.   
 

4.5 Universell utforming 

Eksisterende busstopp og øvrig veianlegg er ikke opparbeidet i henhold til prinsipper for universell 
utforming.  
 

4.6 Grunnforhold 

I følge NGUs berggrunnskart (M 1:50 000) består bergarten i området av granitt, grandioritt. Det er stedvis 
berg i dagen og tynt løsmassedekke over berggrunnen. Det er ikke registrert grunnvannsborehull 
(www.ngu.no) innenfor planområdet. 
 

4.7 Grunnforurensning 

Det er ikke registrert forurensning i grunnen ifølge Miljødirektoratets kartdatabase (www.miljostatus.no), 
og heller ingen forhold som tilsier at det er fare for dette.  
 

4.8 Stedets karakter, landskap og vegetasjon  

Råkollveien ligger på et høydedrag, en kolle, og følger denne i dens lengderetning. Terrenget stiger ca. 30-
40 høydemeter opp fra hver side, til kollens toppunkt ca. 65 moh. Fra planområdets nordre del, ca. 40 moh., 
er terrenget jamt stigende frem til nr. 79, ca. 380 meters lengde. Videre er terrenget svakt stigende til 
planområdets sørende, ca. 60 moh.  
 
Av vegetasjon er det noen større trær som furu, gran og bjørk på enkelte eiendommer, og hagene er ellers 
opparbeidet med hageplanter og busker. Det er hekker langs store deler av strekningen på begge sider av 
Råkollveien.  
 

4.9 Naturverdier 

Det er ikke registrert sjeldne eller trua arter eller naturtyper i eller i nær tilknytning til planområdet i 
Naturbase (kart.naturbase.no), på Artskart (www.artsdatabanken) eller på Miljøstatus 
(www.miljostastus.no). Det er heller ikke registrert fremmede arter innenfor eller i nærheten av 
planområdet ifølge Miljøstatus. 

                                                           
 
 
2 NVDB – Nasjonal vegdatabank, Statens vegvesen 

http://www.ngu.no/
http://www.miljøstatus.no/
http://kart.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken/
http://www.miljostastus.no/
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4.10 Kulturminner og kulturmiljø 

I følge Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden (askeladden.ra.no) og Kulturminnesøk 
(kulturminnesok.no) er det ikke registrert arkeologiske kulturminner eller kulturmiljøer med vernestatus 
innenfor eller i nærheten av planområdet. Det er heller ingen SEFRAK3-registrerte bygg i planområdet.  
 

4.11 Rekreasjonsverdier 

Rolvsøymarka er et stort og mye brukt område til rekreasjon for beboere i nærområdet og omegn. 
Skolegårdene, lekeplasser og balløkker/idrettsplasser er også viktige rekreasjonsområder. Forbindelser 
mellom disse områdene og boligområdene er viktig for økt bruk og fysisk aktivitet. I stedsanalysen for 
lokalsamfunnet på Rekustad (2003) ble rekreasjonsverdier kartlagt og kategorisert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
3 SEFRAK - SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg 

Figur 12: Kart som viser 
rekreasjonsverdier og forbindelser på 
Rekustad. (Kilde: Stedsanalyse 
Rekustad, 2003) 
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4.12 Sosial infrastruktur 

Det er flere skoler og barnehager i området; Rekustad skole, Steinerskolen (barne- og ungdomsskole), 
Hauge skole, Haugeåsen ungdomsskole, Veslefrikk Steinerbarnehage, Trollklubben barnehage, avd. 
Rolvsøy, og Rolvsøy barnehage. 
 
Av idrettsanlegg ligger Rolvsøyhallen med tilhørende fotballbane ved Rekustad skole og Rolvsøymarka.  
 
Rolvsøy sykehjem og velferdssenter med tilliggende sansehage er lokalisert i nærområdet. Tidligere 
Rolvsøy rådhus, i Råkollveien 103, inneholder bl.a. helsestasjon, legekontor og menighetskontor og 
Østfold kommunerevisjon IKS. 
 
I Råkollveien/Hatteveien er det satt ut returpunkter for glass- og metallemballasje og klær, sko og 
tekstiler. 
 
Råkollveien 107 er et næringsbygg med ulike virksomheter bl.a. innen helse, velvære, restaurant og 
transport. 
 
Rolvsøy kirke og kirkegård ligger på sørsiden av fv. 109 Rolvsøyveien. 
 
Langs fv. 109 Rolvsøyveien er det bl.a. dagligvare, og veien er kort til handelsområdet i Dikeveien. 
 

4.13 Barn og unges interesser 

Barn som bor i eller i nærheten av planområdet sokner til Rekustad barneskole og Haugeåsen 
ungdomsskole. Andre målpunkter for barn i området er Rolvsøyhallen og idrettsanlegget der, samt 
Rolvsøymarka.  
 
I stedsanalysen for lokalsamfunnet på Rekustad (2003) er det referert til en skoleelevundersøkelse som sier 
noe om utendørs opphold- og lekearealer for barn og skoleveier. Undersøkelsen er ikke helt representativ 
for dagens situasjon, da mye har skjedd siden 2003, men det kan gjøres noen antakelser som fortsatt er 
gyldige.  
 
Lekeområder i nærheten av planområdet er oppgitt å være skolegårdene, fotballbanen nedenfor Vestre 
Nesskogen og lekeplassen i Moselia. Videre står det at det er oppgitt at flere barn leker i Råkollveien, enn 
på den nærliggende, lille lekeplassen. Det er også oppgitt at flere leker i marka i fritiden. Hvordan og på 
hvilke arealer barn leker i dag har sannsynligvis forandret seg en del siden 2003, men dette er ikke nærmere 
undersøkt i dette planarbeidet.  
 
Undersøkelsen fra 2003 kartla områder der barn føler seg utrygge, og det står følgende om Råkollveien: 
 

I Råkollveien oppgir barna at biler kjører fortere enn fartsgrensen tilsier, og de er utrygge siden det 
ikke er gang/sykkelsti. I krysset Råkollveien/ Kongleveien (nord) går og sykler man rett ut i krysset 
siden det ikke er noen naturlig overgang. Der gang- og sykkelstien krysser Råkollveien blir det lett 
konflikt med trafikken. Biler som kommer fra Rådalen stopper ikke for fotgjengere i Råkollveien. 

 
Råkollveien er en naturlig ferdselsvei, først og fremst som skole- og fritidsvei for barn og ungdom, men også 
for alle andre beboere i området. Tiltak med redusert fartsgrense og fartshumper er gjennomført, og det 
antas at hastigheten er redusert. Det er imidlertid ikke dokumentert at barna føler seg trygge av den grunn, 
bl.a. fordi trafikkmengden med stor sannsynlighet har økt siden 2003. Behovet for en trafikksikker løsning 
for myke trafikanter i Råkollveien er således helt klart til stede.  
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Kryssing av Råkollveien er tilrettelagt med skilt og oppmerking i krysset med Blåklokkeveien. Krysset med 
Kongleveien (nord) og der gang- og sykkelveien krysser Råkollveien kan vi anta at fortsatt er utrygge punkt, 
selv om fartsreduserende tiltak kan ha hatt positive effekter.  
 

4.14 Teknisk infrastruktur 

4.14.1 Vann og avløp 

Kommunale ledninger ligger i dagens situasjon i VA-grøft på østsiden av Råkollveien med en Ø150 mm 
vannledning og en Ø250 mm AF ledning. Overvannet føres i dag direkte til grøftene langs sidene av veien, 
hvor det blir infiltrert til terreng.  
 

 
Figur 13: Viser kommunale VA-ledninger (blå strek) og planavgrensningen (rød strek). Grunnkart med eiendomsgrenser er vist i 
grått. (Kilde: Fredrikstad kommune/Sweco Norge AS) 

 

4.14.2 Elektro 

Eksisterende belysningsanlegg består av armaturer med utligger montert på trestolper. Det vil si at 
anlegget er installert med luftstrekk, det er usikkert om hele anlegget er målt i dag. Belysningen er 
montert på østsiden av Råkollveien. Eksisterende kabelanlegg består av luftstrekk på de samme stolpene 
som belysningsanlegget. Luftstrekk forsyner boliger og har strekk inn mot sideveier.  
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Figur 14: Viser stolpe med luftstrekk og veibelysning, sett mot sør. (Kilde Sweco Norge AS) 

 

4.15 Støyforhold 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn ved planlegging av ny 
støyende virksomhet og bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I tillegg er det gitt retningslinjer for støy 
fra bygg- og anleggsvirksomhet. Retningslinjen åpner for at miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer 
støyforholdene ved eksisterende virksomhet som hovedregel bør kunne gjennomføres uten samtidig 
utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, 
og der boliger og institusjoner ligger i rød sone. Miljø- og sikkerhetstiltak defineres videre som følgende 
typer tiltak (for eksisterende veier); miljøtiltak, trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende og 
kollektivtiltak som planlegges etter plan- og bygningsloven, Også større ombygginger av gater og 
knutepunkter inngår dersom de er begrunnet ut fra hensyn til miljø og/eller sikkerhet. Tiltak som har som 
hovedhensikt å bedre fremkommelighet for bil, som tunneler, økt antall kjørefelt og kryssutbedringer, 
defineres ikke som miljø- og sikkerhetstiltak. 
 
Fredrikstad kommune har utarbeidet støykart som viser støyforholdene for boligene langs Råkollveien.  
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Figur 15: Viser støyforhold langs Råkollveien. (Kilde: Kartløsning, Fredrikstad kommune – kart hentet ut 20.06.2019). 

Planen legger til rette for tiltak som defineres som miljø- og sikkerhetstiltak, og ingen boliger langs 
strekningen ligger i rød støysone. Planen utreder derfor ikke støyforholdene langs strekningen. Det vil 
imidlertid bli gitt planbestemmelser som ivaretar støy i anleggsperioden.  
 

4.16 Luftkvalitet 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) angir anbefalte grenser for 
luftforurensning for å forebygge og redusere lokale luftforurensningsproblemer. Retningslinjen skal legges 
til grunn ved planlegging av bebyggelse for bruksformål som er følsomt for luftforurensning og ved 
etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen.  
Gang- og sykkelveger og øvrige tiltak som planlegges i dette prosjektet vil ikke medføre vesentlig økning i 
luftforurensningen i området, og det er derfor ikke grunnlag for å utrede temaet. I forbindelse med et 
planarbeid for et boligfelt i Rekustadåsen ble luftkvalitet utredet. Resultatene fra beregningene og de 
vurderingene som ble gjort var at hele planområdet tilfredsstilte krav til luftkvalitet, og lå under nedre 
grense for gul sone i T-1520. Selv om Råkollveien kan ha mer trafikk og ligger nærmere fv. 109, er det ikke 
grunn til å anta at luftkvaliteten overskrider grenseverdier for dette planområdet.  
 
I bygge- og anleggsperioden kan det oppstå vesentlig økning i luftforurensningen. Relativt enkle tiltak kan 
gjennomføres, og hensyn til luftkvalitet vil bli innarbeidet i planbestemmelser. 
 

4.17 Alternativvurderinger 

4.17.1 Sidevalg for fortau 

Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side fortauet skal ligge, vest eller øst for Råkollveien. Ut i fra 
momenter som skolevei, trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde, bokvalitet, 
terrengtilpasning m.m., er det anbefalt at fortauet planlegges på vestsiden av Råkollveien.  
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Under belyses vurderingen som er gjennomført:  
 

- Råkollveien er skolevei, og alle skolene i nærområdet ligger vest for veien. Det er naturlig at barn 
krysser Råkollveien der de kobler seg på denne, og følger et fortau på veiens vestside mot 
målpunktet. 

- Det er mer naturlig å videreføre fortauet i forlengelse av dagens gang- og sykkelvei sørfra, enn 
nordfra, i Råkollveien. Dette begrunnes med at det ikke er et naturlig krysningspunkt ved 
Kongleveien (sør), men derimot i kryssområdet mellom Råkollveien og Kongleveien (nord) og 
Rønningveien. Det er mer trafikk i nordre ende som tilsier større behov for et krysningspunkt.  

- Fortau på østsiden vil krysse 1 boligvei mindre, enn på vestsiden. Veiene på vestsiden dekker 
imidlertid færre boenheter og har mindre trafikk, enn Rønningveien som samler opp trafikk fra et 
større antall boliger. 

- Fortau på vestsiden vil beslaglegge tomtearealer mot øst, og tomtene ser hovedsakelig ut til å ha 
uteoppholdsarealer mot sør og vest. På østsiden ser det ut til at bebyggelsen er trukket lenger inn 
på tomtene, sannsynligvis for å utnytte solforhold mot sør og vest best mulig. Fortausutvidelse på 
østsiden vil dermed berøre solrikt tomteareal. Dette gis større verdi, enn de østvendte arealene 
på vestsiden av Råkollveien.   

 
Andre forhold som er vurdert fremgår av tabellen under, og er basert på data fra grunnkartet til 
Fredrikstad kommune, kabeletater og befaring. Det er lagt vekt på ulikheter i alternativene for å avdekke 
hva som skiller dem fra hverandre. Østsiden kan bli noe sterkere berørt enn vestsiden, på grunn av 
forhold knyttet til terrengtilpasning, VA og belysning. På vestsiden er det én eiendom som blir sterkere 
berørt enn de andre, og konkret løsning for innkjøring til garasje må eventuelt vurderes i videre arbeid.  
 

 VESTSIDEN ØSTSIDEN 

Grunnerverv Totalt ca.1113 m2  Totalt ca.1165 m2  

Tilpasning 
eksisterende kjørevei 

Mindre behov for å tilpasse asfaltkant til 
fortau. 

Behov for å tilpasse asfaltkant til fortau, 
fordi dagens asfaltkant ikke er rett. 

Belysning og 
ledningsnett 

For å vurdere om dagens belysning er 
tilstrekkelig må det gjennomføres en 
beregning med ny geometri og 
eksisterende armaturer. 
 
Innen 01.01.2019 skal alle anlegg være 
tilkoblet strømmåler. Det må etableres 
nytt forsyningspunkt/ tennskap og nye 
kabler eller luftstrekk til armaturene. 

Dagens stolper (10 stk) med tilhørende 
luftstrekk og belysning blir berørt. Nytt 
belysningsanlegg etableres. Luftkabler og 
stikkledninger til berørte boliger legges 
om.  
 
Innen 01.01.2019 skal alle anlegg være 
tilkoblet strømmåler. 

VA Mindre/ ingen konflikt med VA. VA traseen ligger på denne siden. 
Kantlinje fortau kan komme i konflikt 
med eksisterende kummer. 

Bebyggelse Ingen særskilte utfordringer. Port v/ nr. 71 må flyttes. 
Lekestue v/ nr. 85 må flyttes. 

Adkomst og 
biloppstillingsplass 

Innkjøring til garasje ved nr. 72 kan bli 
noe brattere.  

Ingen særskilte utfordringer. 

Fjellskjæring / 
støttemur 

Støttemur v/nr. 80 og 90 blir berørt og 
må tilpasses/ erstattes. 

Dagens fjellskjæring v/ nr. 71 og 79 må 
sprenges. 
Støttemurer v/ nr. 73, 77, 79, 81 og 
Rønningveien 18 blir berørt og må 
tilpasses/ erstattes.  

Gjerde Ca. 16 m gjerde må erstattes. Ca. 16 m gjerde må erstattes. 

Hekk Ca. 266 m hekk må erstattes. Ca. 207 m hekk må erstattes. 
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4.17.2 Plassering av kollektivholdeplass 

Planområdet omfatter busstoppet Nesskogen, som ligger ved krysset med Blåklokkeveien. Det har blitt 
vurdert om dette busstoppet skal reguleres med den plasseringen det har i dagens situasjon, eller om den 
bør flyttes. Momenter i vurderingen har vært antall holdeplasser i nordre del av Råkollveien, avstand og 
stigning mellom dem, og utforming (bussholdeplass eller kantstopp).  
 
Det har fremkommet at Fredrikstad kommune tidligere har reduserte antall busstopp på strekningen, noe 
som gav betydelige reaksjoner. Antall holdeplasser ble deretter utvidet igjen. Plasseringen av 
holdeplassen er knyttet til kryss mot sideveier, og ligger hensiktsmessig plassert med tanke på 
stigningsforholdene på strekningen. Det er derfor vurdert at dagens plassering er mest gunstig for en 
kollektivholdeplass. Det er videre vurdert at kantstopp er mest hensiktsmessig løsning, basert på areal, 
trafikkmengde og hastighet.   
 
Den konkrete plasseringen og utforming av kantstoppene er nærmere vurdert. Den valgte løsning gir best 
trafikksikkerhet og ivaretar myke trafikanter på best mulig måte. Kantstopp bør ligge forskjøvet i forhold 
til hverandre (ikke plassert vis-à-vis), og bussen bør stoppe etter kryss. I tillegg bør myke trafikanter krysse 
kjørevei bak bussen. Størrelse på berørte eiendommer, samt orientering av uteoppholdsareal har også 
vært del av vurderingen. På bakgrunn av dette er kantstopp i nordgående retning plassert på nordsiden av 
krysset med Blåklokkeveien (v/nr. 89 og 91), mens kantstopp i sørgående retning er plassert sør for 
krysset (v/nr. 80). Ulempen med denne løsningen er at fortauet fra Blåklokkeveien til kantstopp i 
nordgående retning krysses av en avkjørsel til nr. 89. For å redusere arealbeslag på private eiendommer 
er kantstopp regulert i 10 meters lengde, noe som er halvparten av en ordinær kantstopp.   
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 

 
Hensikten med planforslaget er å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter langs 
strekningen. Dette gjøres ved å etablere et fortau langs Råkollveien, som knyttes sammen med dagens 
etablerte gang- og sykkelløsninger i hver ende. Dette vil gi et sammenhengende tilbud for gående og 
syklende fra Haugeåsen ungdomsskole til Hatteveien på Rekustad. Planen regulerer også kjøreveien med 
sidearealer på motsatt side av fortauet, samt kollektivholdeplass. 
 

 
 

Figur 16: Utklipp av plankartet (Sweco Norge AS). 

Planområdet er redusert etter varsel om oppstart. Planforslaget omfatter et areal på ca. 10 daa. 
 
Tabellen under gir en oversikt over reguleringsformålene som planen omfatter, samt arealstørrelse til de 
ulike formålene. Feltnavnene under sammenfaller med feltnavnene i plankartets tegnforklaring. 
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5.2 Vei- og trafikkløsning 

5.2.1 Kjørevei og fortau 

Råkollveien er i utgangspunktet definert med en standardklasse for samlevei - Sa2, som ifølge kommunens 
veinormal skal ha asfaltert kjørebanebredde på 6,5 m og separat gang- og sykkelvei.  På denne strekningen 
er det imidlertid planlagt med en lavere standardklasse for samlevei – Sa1 og kjørebanebredden er stedvis 
tilpasset eksisterende situasjon. Bakgrunnen for valgte standardklasse på denne strekningen er bl.a. 
fartsgrense og hastighet, antallet avkjørsler til private boligtomter og arealknapphet på begge sider av 
veien. Det har ikke vært aktuelt å redusere kjørebanebredden ytterligere, på grunn av veiens trafikkmengde 
og status som kollektivrute. 

 Figur 17: 
Viser normalprofil for samlevei - Sa1, slik Råkollveien er planlagt. (Kilde: Kommunal veinorm, Fredrikstad kommune) 

Fortauet reguleres ensidig i tråd med standard Sa1 (jf. kommunal veinorm), på vestsiden av veien med 
asfaltbredde 2,75 meter. Utenfor dette reguleres et belte for skulder (0,25 meter), grøft, snøopplag og 
skråningsutslag med formål til annen veggrunn – grøntareal.  
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På østsiden av veien reguleres et belte for grøft og snøopplag, samt skråningsutslag. Arealet avsettes til 
annen veggrunn – grøntareal.  

Fotgjengeroverganger reguleres ikke, men vurderes etter særskilte gangfeltkriterier. Det antas at 
fotgjengerovergangen ved Blåklokkeveien videreføres som i dagens situasjon. Det bør også vurderes 
fotgjengerovergang i nordre ende for å forbinde fortauet på vestsiden med eksisterende gang- og sykkelvei 
på østsiden av Råkollveien. Løsning avklares ved detaljprosjektering på et senere stadium. 

5.2.2 Avkjørsler 

Avkjørslene til boligeiendommene langs veien reguleres med avkjørselspil i plankartet, med samme 
plassering som i dagens situasjon. Eiendommene på vestsiden vil få avkjørsel over fortauet, og kantstein vil 
bli nedsenket ved hver avkjørsel. Avkjørsler på østsiden har adkomst over annen veggrunn-grøntareal. 
Detaljer og tilpasninger rundt dette avklares ved detaljprosjektering på et senere stadium. Dagens avkjørsel 
til gnr/bnr 727/483 fra Råkollveien stenges, da avkjørselen er i konflikt med fortauet og eiendommen har 
regulert avkjørsel via Hattesvingen i plan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1. 

5.2.3 Frisikt  

I sideveiene og fra avkjørslene på vestsiden reguleres det frisiktlinjer. På vestsiden blir disse noe endret fra 
dagens situasjon, på grunn av nytt fortau. Det er gitt bestemmelse om at det ikke skal komme sikthindrende 
vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med høyde over 0,5 meter over tilstøtende vegers planum i 
frisiktsonene. Videre er det gitt bestemmelse om at frisiktsonene skal etableres samtidig med nytt 
veianlegg. 

5.2.4 Kollektivtransport 

Det er regulert kantstopp i begge retninger ved krysset med Blåklokkeveien. Kantstoppene er regulert med 
universelt utformet plattform i henholdsvis 10 og 12 meters lengde. På østsiden er lengden bare 10 meter 
for å minimere inngrep i Rådkollveien 91 og 89.  Kantstoppene er regulert med 2,5 meters bredde det 
samme gjelder fortauet som er i forlengelse av holdeplassen. Det er regulert inn plass til leskur for begge 
kollektivholdeplassene. Disse kan være opptil 3x5 meter.  

5.2.5 Parkering 

I planen inngår et areal til parkering, som er regulert i plan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1, vedtatt 
31.03.2005 (planid 0106525). Arealet er i denne planen avsatt til felles parkering for flere boligfelt. Deler av 
parkeringen er tatt med i ny regulering for Råkollveien. Grunnen er at arealet omfattes av utvidelse med 
fortau, frisiktsone fra Kongleveien og midlertidig bygge- og anleggsområde langs Råkollveien. Utenom nye 
føringer for frisiktsonen og midlertidig bygge- og anleggsområde, er bestemmelsene for parkeringsplassen 
uten endringer. Det vil si at gjenværende areal fortsatt skal være felles parkeringsareal for A1, B1, B2, B3 
og B4, samt at det gis adkomst over parkeringsareal til eksisterende trafo-tomt, jf. planbestemmelse §7 – 
Parkering, i reguleringsplan for Råkollveien 98 og Kongleveien 1. 
 

5.3 Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn for planarbeidet. Kravene til tilfredsstillende geometri 
er søkt ivaretatt, jf. Håndbok N100 og V129 fra Statens vegvesen. Men stigningen på fortauet vil 
nødvendigvis følge Råkollveien. Gjennomsnittlig stigning er ca. 5 % (1:20) der stigningen er brattest, fra 
krysset med Hattesvingen til husnummer 79. Stigningen er imidlertid stedvis brattere, og vil ikke oppfylle 
kravet om universell utforming fullt ut. På det bratteste er maksimal stigning på fortauet 8,3 %.Plattformene 
har en høyde som vil gi trinnfri av- og påstigning til buss. Det skal etableres lehus på begge kantstoppene. 
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5.4 Midlertidig anleggsområde 

Det reguleres et belte på 5 meter langs vestsiden av fortauet til anlegg- og riggområde i byggeperioden. Det 
er gitt bestemmelser som gir føringer for bruk og tilbakeføring av disse områdene. Nødvendige inngrep og 
anleggsarbeid kan tillates, men områdene skal benyttes på mest mulig skånsom måte i forhold til natur, 
vegetasjon og omgivelser for øvrig.  Det er også gitt føringer om at områdene skal istandsettes slik de var 
før inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. 
 
Midlertidig trafikkomlegging i anleggsperioden blir vurdert på et senere stadium.  
 

5.5 Teknisk infrastruktur 

5.5.1 Vann og avløp 

I før-situasjonen var det grøntareal og grøft der fortauet nå skal ligge. Ved etablering av fortau må det 
bygges opp for veikroppen. Dette vil gi et større infiltrasjonsvolum i massene under fortauet. Videre har 
fortau og vei et jevnt fall som vil lede overvannet til eksisterende grøft. 
 

 
Figur 18: Snitt, nytt fortau og eksisterende vei (Sweco Norge AS). 

I løpet av et 5 minutters regn vil det ifølge beregningene 35,3 l/s komme ca. 10,5 m3 med overvann ned 
på det nye fortauet. For at dette skal kunne håndteres i eksisterende grøft må grøftens volum kunne 
magasinere denne vannmengden. Det er ca. 460 løpemeter grøft langs østsiden av veien, når avkjørsler er 
trukket fra. Dette betyr at det må magasineres ca. 22,8 liter pr. løpemeter grøft. Dette gir et grøftesnitt 
med et areal på 0,03 m2. Utforming kan være en grøft med topp bredde 0,4 meter og en dybde på 0,2 
meter. 
 

5.5.2 Elektro  

Eksisterende belysning tilfredsstiller ikke kommunens krav til belysning på gang- og sykkelveier samt krav 
for fotgjengerovergang når nytt fortau skal etableres på vestsiden av dagens vei. Alternative løsninger er 
etablering av nye master for veibelysning på vestsiden, eller supplere med flere belysningspunkter og nye 
armaturer, på østsiden av veien. Dette må avklares i senere fase av prosjektet. Avhengig av løsning må 
eksisterende stolpe for luftstrekk flyttes bak ny kantstopp på østsiden av veien. I tillegg må det vurderes 
om det skal etableres egen tilpasset belysning for fotgjengeroverganger, og et nytt tennskap sentralt 
plassert på strekningen som forsyner veilys, slik at dette blir målt.  
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5.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Som del av planarbeidet er det utført en analyse av risiko- og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på 
det planmateriell og de opplysninger som nå foreligger. 
 
Analysen er gjennomført i henhold til DSB Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og 
sårbarhet, revidert utgave desember 2011. I analysen er naturbasert, virksomhetsbasert sårbarhet, og 
mulige tenkelige hendelser/situasjoner forbundet med tiltaket gjennomgått. Vurderingspunktene handler 
om eksisterende forhold i eller nær planområdet kan få virkninger for planen, om tiltaket i seg selv kan 
medføre negative virkninger, og hvilke barrierer som eventuelt allerede finnes. Der det er avdekket mulige 
negative virkninger, er sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. 
 
Tabellen under viser en risikomatrise, en oppsummering av de mest aktuelle vurderingspunktene. 
 
Tabell 1: Oppsummering av mulige risikoer. Rød sone indikerer tiltak som denne analysen påpeker må gjøres for å redusere risiko, 
og gul sone indikerer tiltak som bør gjøres. (Tallene i de grønne feltene henviser til sjekkliste for hendelser/situasjoner, tabell 3 i 
ROS-analysen). 

 
UFARLIG U (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5) 

MEGET SANNSYNLIG 
(4) 

     

SANNSYNLIG (3) 
 

     

MINDRE 
SANNSYNLIG (2) 

 
6, 22, 23, 50B, 53, 54, 
56 

   

LITE  
SANNSYNLIG (1) 

  51, 55   

 
Følgende tiltak skal gjennomføres: 
Ingen. 
 
Følgende tiltak bør gjennomføres: 
Ingen. 
 
Anbefalte tiltak: 
Det anbefales at det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at geotekniske vurderinger skal foreligge i 
forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. 
Det anbefales lagt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) 
som beskriver konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, bl.a. om støy, støv, trafikksikkerhet og 
forurensning. Planen utarbeides i samsvar med Norsk standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre 
miljø- for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Miljøoppfølging bør være fast post på byggemøter. 
 

6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Forholdet til gjeldende planer 

6.1.1 Overordnede føringer 

Planforslaget imøtekommer flere intensjoner og målsettinger i overordnede planer om reduksjon i 
klimagassutslipp, sammenheng i gang- og sykkelveinettet, trafikksikkerhet og folkehelse. Forslaget er en 
direkte oppfølging av kommunens hovedmål om økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport ved at det 
tilrettelegges for dette der folk ferdes. Planforslaget bidrar i tillegg til tryggere skoleveier og trafikksikker 
ferdsel i nærmiljøet, og mulighet for mer aktivitet og bedre folkehelse.   

Konsekvens 

Frekvens 
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6.1.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner blir delvis erstattet av ny reguleringsplan. Dette gjelder følgende: 
- Råkollveien 98 og Kongleveien 1, vedtatt 31.03.2005 (planid 0106525), da ny reguleringsplan 

erstatter del av felles parkering, jf. 5.2.5  
- Bråten, vedtatt 21.03.1986 (planid 0106199), da ny reguleringsplan erstatter deler av regulert 

Råkollveien og Kongleveien med kjørevei og fortau.  
- Trasé for Råkollveien i Nesseskogen syd, vedtatt 30.09.1974 (planid 010673), da ny 

reguleringsplan erstatter deler av den regulert Råkollveien med kjørevei, fortau og sidearealer. 
 

6.2 Vei- og trafikkforhold 

Råkollveien er en overordnet kommunal vei som skal ha et gjennomgående og forutsigbart veisystem for 
myke trafikanter. En gjennomføring av planen med etablering av fortau vil forbedre sammenhengen i 
veinettet, gi økt trafikksikkerhet og gi forbedret fremkommelighet for myke trafikanter. Det legges 
dermed godt til rette for at flere kan velge å gå, sykle eller ta kollektivt, og dermed bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp og forbedret folkehelse.  
 
Om etablering av fortauet vil medføre økning eller reduksjon av biltrafikk er ikke nærmere utredet i dette 
planarbeidet. Dette må eventuelt følges av nye trafikktellinger etter gjennomføring, for å se hvordan 
trafikkmengden utvikler seg. Fremtidige tiltak i det overordnede veinettet vil påvirke trafikkmengden, 
spesielt gjennomkjøringstrafikken, i Råkollveien. Eventuelt må det vurderes ytterligere tiltak i Råkollveien.  
 

6.2.1 Avkjørsler 

Avkjørsler til boligene krysser fortauet, noe som ideelt sett er uheldig. Det er imidlertid nødvendig, og det 
ligger ikke til rette for å sanere avkjørsler langs strekningen for å redusere konfliktpunktene.  
 

6.2.2 Kollektivtransport 

Utbedring av kollektivholdeplassene med universelt utformet plattform, vil bedre brukervennligheten, 
trafikksikkerheten, og bidra til et mer attraktivt kollektivtilbud. Det legges dermed til rette for at flere kan 
velge å ta buss. 
 

6.3 Grunnerverv, virkning for bebyggelsen og eiendomsforhold 

For å få plass til et nytt fortau langs Råkollveien, er det nødvendig med en utvidelse av veiareal på 
bekostning av private eiendommer. Vestsiden blir sterkest berørt, fordi arealbeslaget er størst på denne 
siden som følge av fortauet. Bebyggelse blir ikke direkte berørt, men hager, gårdsplasser og avkjørsler, samt 
en konstruksjon for bilparkering ved nr. 72, blir direkte berørt. På østsiden avsettes sideareal til veien, samt 
holdeplass med fortau tilknyttet Blåklokkeveien. Her er det boligene ved nr. 89 og 91 som blir sterkest 
berørt. 
 
Reguleringsplanen gir hjemmel til arealbeslag, både midlertidig og permanent, på mange av eiendommene 
i planområdet. Arealer til permanent erverv vil avhenge av det faktiske arealbeslaget etter at tiltaket og 
oppmåling av nye eiendomsgrenser er gjennomført.   
 
Ved gjennomføring av prosjektet vil Fredrikstad kommune, som prosjekteier, gjennomføre grunnerverv. 
Dette kan ordnes på ulike måter: 
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- Avtale om avståelse av grunn (kjøpekontrakt) 
- Avtale om at erstatning skal fastsettes ved skjønn 
- Ekspropriasjon der areal og rettigheter blir ervervet gjennom et ekspropriasjonsvedtak og 

erstatningen blir fastsatt ved skjønn. 
 

Uansett fremgangsmåte vil prosjekteier ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler med hver 
enkelt berørt grunneier. Det er i de tilfeller det ikke lykkes å forhandle frem en avtale det kan bli aktuelt 
med en ekspropriasjon.  
    

6.4 Stedets karakter, landskap og vegetasjon 

Etablering av fortau på vestsiden av veien vil endre landskapsbildet ved at veirommet blir bredere og mer 
åpent. I tillegg antas at tre større trær, samt hekker, busker og mindre hageplanter langs strekningen blir 
berørt av tiltak. Dette må kompenseres med planting av ny vegetasjon, som trær og hekker langs de nye 
eiendomsgrensene. Det er bl.a. gitt bestemmelse om at terrenginngrep skal utføres skånsomt og gis en 
naturlig overgang mot eksisterende terreng, at eksisterende trær og vegetasjon skal ivaretas eller 
reetableres og at alle berørte arealer settes i stand etter avtale med grunneier eller tilbakeføres til 
opprinnelig stand.  
 

6.5 Vurdering mht. Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100) 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.  
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  
 
Vår vurdering: 
Fredrikstad kommune har gjennomført kartlegging av viktige naturtyper etter DN-håndbok 13. Det er ikke 
registrert verdier knyttet til naturmangfold i planområdet i Naturbase (kart.naturbase.no), på Artskart 
(www.artsdatabanken) eller på Miljøstatus (www.miljostastus.no). Det er heller ikke registrert fremmede 
arter innenfor planområdet. Langs trasé for planlagt fortau er det enkelte større bartrær. Disse anses som 
av lav verdi med tanke på ivaretakelse av naturmangfold. 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha 
for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
Vår vurdering: 
Planområdet består av eksisterende gate og opparbeidete villahager, uten registrerte verdier knyttet til 
naturmangfold. Faren for vesentlig skade på naturmangfoldet anses som lavt. 
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for.  

http://kart.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken/
http://www.miljostastus.no/
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Vår vurdering: 
Planområdet består av eksisterende gate og opparbeidete villahager, uten registrerte verdier knyttet til 
naturmangfold, og viktige økosystem eller økosystemtjenester blir ikke belastet. 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vår vurdering: 
Det er ikke registrert viktige verdier knyttet til naturmangfold i planområdet. 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
Vår vurdering: 
Alternativ lokalisering av fortauet har vært vurdert i planprosessen. Siden det ikke er registrerte verdier 
knyttet til naturmangfold i planområdet, gaten består av sammenlignbare villaområder på begge siden av 
gaten, anses det som ikke nødvendig å vurdere alternativ plassering ut fra hensynet til å ivareta 
naturmangfold. 
 

6.6 Rekreasjonsinteresser og sosial infrastruktur 

Etablering av fortauet i Råkollveien vil bidra til bedre forbindelser mellom ulike rekreasjonsområder, 
institusjoner og øvrige målpunkter i lokalmiljøet. Dette kan påvirke positivt ved at flere blir mer aktive i 
hverdagen og gi økt folkehelse.  
 

6.7 Barn- og unges interesser 

Økt trafikksikkerhet, fremkommelighet og forbedret sammenheng i veinettet er av stor betydning for 
barns ferdsel i trafikken, spesielt på skoleveien. Å legge til rette for at barn kan gå/sykle til skole og 
fritidsaktiviteter har også et folkehelseperspektiv, som er av betydning. Barnetalsperson i Fredrikstad 
kommune er hørt i saken, og er meget fornøyd med bedret trafikksikkerhet for barn og myke trafikanter i 
Råkollveien, og imøteser tiltaket. 

6.8 Støyforhold 

I bygge- og anleggsperioden vil det bli støyende aktivitet fra anleggsmaskiner ol. Planbestemmelser 
ivaretar at støyforholdene håndteres innenfor akseptable rammer og at de blir fulgt opp gjennom en 
miljøoppfølgingsplan.  
 

6.9 Luftkvalitet 

I bygge- og anleggsperioden kan det oppstå vesentlig, lokal økning i luftforurensningen.  
Planbestemmelser ivaretar at luftkvaliteten håndteres innenfor akseptable rammer og at de blir fulgt opp 
gjennom en miljøoppfølgingsplan.  
 

6.10 Teknisk infrastruktur 

Detaljløsninger knyttet til teknisk infrastruktur må ivaretas i videre arbeid med prosjektet.  
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6.11 Risiko- og sårbarhet 

Anbefalingene fra risiko- og sårbarhetsanalysen knyttet til geotekniske forhold og miljøoppfølging er 
ivaretatt i planbestemmelser §§ 4.4 og 4.5. 
 

7 Innkomne innspill 

7.1.1 Østfold fylkeskommune, datert 21.12.2016 

Østfold fylkeskommune (ØFK) er positive til at det arbeides for å øke fremkommeligheten til gående og 
syklende på en sikker måte, slik at dette i større grad kan bli et reelt alternativ til bilbruk. De mener at 
boligenes plassering og antall kryssinger mellom private adkomstveier og nytt fortau må vektlegges i valg 
av side for fortauet. ØFK påpeker at prinsippene for universell utforming må ligge til grunn for 
utformingen av fortau. Det vises bl.a. til fylkesplanens retningslinjer om energi- og arealbruk, der det 
heter at bestemmelser med krav om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner. Videre 
påpeker ØFK at trafikksikkerhet må tillegges avgjørende vekt i arbeidet, og at forholdet mellom gående og 
syklende bør belyses i planarbeidet. Videre har ØFK generelle innspill til bl.a. grønnstruktur og barn og 
unge, som må vurderes i planarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Alternativer for sidevalg av fortauet er vurdert i planarbeidet. Ut i fra momenter som skolevei, 
trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde, bokvalitet, terrengtilpasning m.m., er 
det konkludert at fortauet planlegges på vestsiden av Råkollveien. Universell utforming og trafikksikkerhet 
har vært sentralt i planarbeidet, og er ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Øvrige innspill er også ivaretatt. 
 

7.1.2 Fylkesmannen i Østfold, datert 04.01.2017 

Fylkesmannen i Østfold (FMØ) ser det som positivt at det arbeides for å øke fremkommeligheten for 
gående og syklende på en sikker måte. Noe som er viktig av både klima- og folkehelsehensyn. FMØ 
anmoder om at større trær søkes bevart, fordi de kan utgjøre viktige bidrag i landskapsbildet. Videre viser 
FMØ til generelle temaer som må vurderes i planarbeidet, bl.a. om barn og unge, estetisk utforming, 
universell utforming.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Gjennomføring av planen vil endre landskapsbildet i området og berøre tre større trær langs strekningen. 
Trærne har imidlertid ingen særskilte verdier for naturmangfold. I forbindelse med opparbeidelse langs 
nye eiendomsgrenser bør det plantes ny vegetasjon, som trær og hekker, for å avgrense og snevre inn 
veirommet.  
 

7.1.3 Ragnar og Ida Wenche Ileby datert 10.01.2017  

Ragnar og Ida Wenche Ileby opplyser om at et fortau på deres side (vestsiden) av Råkollveien med stor 
sannsynlighet vil berøre to store trær, hekker, blomsterbed, plen, parkeringsplasser og vann- og 
avløpsanlegg. Vann- og avløpsanlegget går over naboeiendommer og ender i en «samlekum» på hjørnet 
ved Råkollveien 78. Ileby mener arealbeslaget vil forringe eiendommen, og har spørsmål om erstatning. 
Ileby har beskrevet to forslag som vil berøre eiendommene i Råkollveien i mindre grad. Det ene er å 
benytte Kongleveien som gangvei for myke trafikanter. Det andre er å redusere veibredden i Råkollveien, 
til fordel for fortau, som vil kunne redusere biltrafikk og hastighet. Ileby håper at dagens fartshumper og 
fartsgrense blir opprettholdt.   
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Forslagsstillers kommentar: 
I planarbeidet er det gjennomført en alternativvurdering for sidevalg for fortauet. Ut i fra momenter som 
skolevei, trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde, bokvalitet, terrengtilpasning 
m.m., er det konkludert at fortauet planlegges på vestsiden av Råkollveien. Råkollveien er i 
utgangspunktet definert med en standardklasse for samlevei - Sa2, bl.a. med asfaltert kjørebanebredde 
på 6,5 m og separat gang- og sykkelvei. På denne strekningen er det imidlertid planlagt med en lavere 
standardklasse for samlevei – Sa1 og det er gjort tilpasninger til eksisterende situasjon. Kongleveien vil 
ikke gi en forutsigbar og gjennomgående løsning for myke trafikanter langs overordnet, kommunalt 
veinett og er derfor ikke utredet. Det er ikke aktuelt å redusere veibredden i Råkollveien i forhold til 
eksisterende situasjon. En reguleringsplan regulerer ikke fartshumper og fartsgrense, da dette styres av 
annet regelverk. Men det er ikke fremkommet indikasjoner på at dagens situasjon skal endres. Ved 
gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som prosjekteier, ha dialog og gjennomføre forhandlinger om 
avtaler med berørte grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares hvordan erstatningen utmåles og andre 
praktiske forhold tilknyttet gjennomføring av prosjektet.  
 

7.1.4 Statens vegvesen, datert 11.01.2017 

Statens vegvesen (SVV) ser positivt på at kommunen vil øke sikkerheten for gående på denne delen av 
Råkollveien. De anbefaler at fortauet utformes i hht. Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og 
gateutforming, og ber om at valget av ensidig løsning begrunnes. Om sidevalg av fortauet mener SVV at 
det bør legges på den siden som gjør at færrest mulig må krysse bilveien. Råkollveien ser imidlertid ut til å 
være relativt likt utbygd på begge sider av vegen, og at det uansett vil være mange som må krysse veien 
for å komme til fortauet. Det kan derfor være mer relevant å vurdere sidevalg ut fra andre forhold, som 
f.eks. hvor det er best mulighet for å sanere avkjørsler. Et redusert antall avkjørsler vil gi færre 
konfliktpunkter. Videre har SVV innspill om at universell utforming må ligge til grunn for planarbeidet, om 
forhold til kollektivtransporten, og de anbefaler at det tilrettelegges for universelt utformet kantstopp på 
begge sider av veien, uansett hva sidevalgsutredningen konkluderer med.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en alternativvurdering for sidevalg for fortauet. Ut i fra 
momenter som skolevei, trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde, bokvalitet, 
terrengtilpasning m.m., er det konkludert at fortauet planlegges på vestsiden av Råkollveien. Fortauet er 
utformet i tråd med kommunal veinorm, tilsvarende samlevei – Sa1. Sanering av avkjørsler er vurdert, 
men det ligger ikke til rette for å gjennomføre dette langs strekningen. Universell utforming ligger til 
grunn for planforslaget. Innspillet om kantstopp på begge sider av veien ved Blåklokkeveien er ivaretatt. 
 

7.1.5 Jostein og Heidi R. Johansen, datert 11.01.2017 

Jostein og Heidi R. Johansen viser til at Kongleveien tidligere har blitt vurdert som en løsning for myke 
trafikanter, noe de mener er like aktuelt i dag. De mener dette er en løsning som i alle år har blitt benyttet 
av skolebarn/ungdom og turgåere. Det opplyses om at det tidligere er innført nedsatt fart og fartshumper 
i Råkollveien. Det opplyses videre om at de, med et fortau på østsiden av veien, vil miste 
parkeringsplasser på eiendommen. Dette vil medføre at de må parkere i Råkollveien, noe som vil skape 
trafikkproblemer og farlige trafikksituasjoner. De har spørsmål knyttet til kompensasjon for arealtap, 
verditap og forringelse av eiendommen. De påpeker også at et arealbeslag vil medføre lite uteareal på 
gjenværende eiendom, og at dette vil gjelde alle eiendommene som vil bli berørt.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Kongleveien vil ikke gi en forutsigbar og gjennomgående løsning for myke trafikanter langs overordnet, 
kommunalt veinett og er derfor ikke utredet. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en 
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alternativvurdering for sidevalg for fortauet. Ut i fra momenter som skolevei, trafikksikkerhet, dagens 
situasjon med veinett og trafikkmengde, bokvalitet, terrengtilpasning m.m., er det konkludert at fortauet 
planlegges på vestsiden av Råkollveien. Eiendommer på østsiden blir i varierende grad berørt av sideareal 
til veien for grøft, snøopplag, skråningsutslag og kantstopp, men mindre enn eiendommene på vestsiden. 
En reguleringsplan regulerer ikke fartshumper og fartsgrense, da dette styres av annet regelverk. Men det 
er ikke fremkommet indikasjoner på at dagens situasjon skal endres.  Ved gjennomføring av prosjektet vil 
kommunen, som prosjekteier, ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte 
grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske forhold 
tilknyttet gjennomføring av prosjektet.  
 

7.1.6 Lars Engen, datert 11.01.2017 

Lars Engen tar opp at det tidvis er mye trafikk og vesentlig høyere hastighet enn 30 km/t, og at 
intensjonen om å sikre en tryggere vei for myke trafikanter er god. Han stiller imidlertid spørsmål ved om 
fortau vil bedre forholdene for biltrafikken, og drøfter forhold knyttet til Råkollveien som avlastningsvei 
for fv. 109. Han tar også opp spørsmål knyttet til kompensasjonen som berørte eiendommer vil få ved 
gjennomføring av prosjektet. Han mener et fortau er totalt feilslått, og foreslår at det vurderes andre 
tiltak som f.eks. å stenge Råkollveien for gjennomgangstrafikk ved å sette opp en automatisk bom, stenge 
Dikeveien for gjennomkjøring i nord, stenge Kongleveien for gjennomkjøring, og å fremskynde 
utbyggingen av fv. 109. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planens hensikt er å tilrettelegge for fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter langs 
strekningen. Kjøreveien endres i liten grad og det vil ikke være aktuelt å øke fartsgrensen på strekningen, 
men en virkning av fortauet kan være at hastigheten øker. I følge Statens vegvesen er ikke Råkollveien en 
etablert omkjøringsvei for fv. 109, og den er heller ikke planlagt som dette i anleggsfasen for utbygging av 
ny fv. 109. Men så lenge Råkollveien er en offentlig vei som er åpen for trafikk, er det vanskelig å unngå at 
bilister velger å kjøre her. Å utrede det overordnede trafikksystemet på Rolvsøy, ligger ikke til dette 
planarbeidet, og er noe kommunen eventuelt må ta opp i andre prosesser. Ved gjennomføring av 
prosjektet vil kommunen, som prosjekteier, ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler med 
berørte grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske 
forhold tilknyttet gjennomføring av prosjektet. 
 

7.1.7 Berit Andersen v/ Kristin Lindgård, datert 12.01.2017 

Berit Andersen mener det vil være naturlig å videreføre fortau på den siden som fortauet allerede går i 
Råkollveien, på vestsiden. Hun mener det er et for stort inngrep i eiendommen, om fortauet legges på 
østsiden, og at dette vil medføre innsyn og verdiforringelse.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en alternativvurdering for sidevalg for fortauet, og 
konklusjonen er at fortauet anlegges på vestsiden av Råkollveien. Eiendommer på østsiden blir i 
varierende grad berørt av sideareal til veien for grøft, snøopplag, skråningsutslag og kantstopp, men 
mindre enn eiendommene på vestsiden. Ved gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som 
prosjekteier, ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. I dette arbeidet 
vil det avklares hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske forhold tilknyttet gjennomføring av 
prosjektet. 
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7.1.8 Turid Synnøve og Steinar Davidsen, datert 12.01.2017 

Turid Synnøve og Steinar Davidsen ønsker ikke å avgi areal til Fredrikstad kommune. De fremmer 
synspunkter om at fortau vil medføre høyere fart og økt trafikk, og at det ikke kan være grunnlag for 
utbygging av fortau. De mener trafikkregulerende tiltak vil være mer fornuftig. Videre påpekes at 
Kongleveien kan brukes. Det uttrykkes stor bekymring for adkomst og parkering på egen eiendom i 
anleggsperioden. Davidsen etterlyser mer informasjon om det konkrete tiltaket, og dets konsekvenser for 
boligeiendommene langs veien. Davidsen belyser hvilke konsekvenser fortauet kan gi for beboere; 
verdiforringelse, tap av eiendom, rasering av tomter, vanskeligere adkomst, høyere fart, økt trafikk, stort 
ubehag grunnet støy og innsyn. Det stilles spørsmål om hvor usikker/farlig denne veistrekningen kan 
være, hva kostnaden ved opparbeidelse blir og mulighet for smalere fortausbredde. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Eiendommer på østsiden blir i varierende grad berørt av sideareal til veien for grøft, snøopplag, 
skråningsutslag og kantstopp, men mindre enn eiendommene på vestsiden. Planens hensikt er å 
tilrettelegge for fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter langs strekningen. Kjøreveien endres i 
liten grad og det vil ikke være aktuelt å øke fartsgrensen på strekningen, men en virkning av fortauet kan 
være at hastigheten øker. I følge Statens vegvesen er ikke Råkollveien en etablert omkjøringsvei for fv. 
109, og den er heller ikke planlagt som dette i anleggsfasen for utbygging av ny fv. 109. Men så lenge 
Råkollveien er en offentlig vei som er åpen for trafikk, er det vanskelig å unngå at bilister velger å kjøre 
her. Råkollveien har 30-sone, fartshumper og skiltet fotgjengerovergang, og det er ikke fremkommet 
indikasjoner på at dagens situasjon skal endres. Det er imidlertid ikke vurdert ytterligere 
trafikkregulerende tiltak i planarbeidet, da slike tiltak styres av annet regelverk. Dette kan vurderes 
fortløpende av kommunen etter behov, uavhengig av reguleringsplanen. Kongleveien vil ikke gi en 
forutsigbar og gjennomgående løsning for myke trafikanter langs overordnet, kommunalt veinett og er 
derfor ikke utredet. Ved gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som prosjekteier, ha dialog og 
gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares hvordan 
erstatningen utmåles og andre praktiske forhold tilknyttet gjennomføring av prosjektet. Davidsen vil få 
mer informasjon om tiltaket og dets virkninger når planforslaget blir sendt dem på høring. Behovet for 
fortau begrunnes med flere faktorer enn å redusere ulykkesrisiko, bl.a. fremkommelighet og folkehelse. 
Kostnadene ved opparbeidelse av tiltak er ikke del av planarbeidet og vil bli avklart senere i prosjektet. 
Fortausbredde ned mot 1 m er ikke anbefalt og er heller ikke vurdert i dette tilfellet, da standard er fulgt. 
 

7.1.9 NVE, datert 16.01.2017 

NVE fremhever at det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta 
tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Det vises til regelverk og NVE’s 
retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplaner.  NVE har sendt med en sjekkliste, en kortfattet 
oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og anbefaler at sjekklista 
benyttes aktivt i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Dersom planarbeidet 
berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er vurdert at planområdet ikke er flom- og skredutsatt. Temaene og sjekklista som NVE tar opp har 
ligget til grunn for ROS-analysen, men er ikke nærmere utredet. 
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8 Vedlegg 

1 – Plankart, del 1 og 2, datert 15.08.2019 
2 – Planbestemmelser, datert 15.08.2019 
3 – OV-rammeplan, datert 16.03.2017 
4 – Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 06.02.2017 
 


