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Sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn med 

forslagsstillers kommentar 
Forslag til detaljreguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn den 10.11.2017 med annonse i 

Fredrikstad blad, Demokraten, kommunens nettside og brev til grunneiere, naboer, offentlige 

myndigheter og interesseorganisasjoner. Det har til sammen kommet inn 10 merknader til 

planforslaget. Under følger et sammendrag av merknadene, og en vurdering av hvordan de blir fulgt 

opp i revisjon av planforslaget. 
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1. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 19.12.2017 
ØFK er positive til at det arbeides med sikkerhets- og fremkommelighetstiltak for gående og 

syklende, slik at det blir bedre tilrettelagt for miljøvennlige og folkehelsefremmende 

transportformer. Kulturminneinteressene er ivaretatt i planforslaget. De har ellers ingen merknader 

til planforslaget. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. 

2. Statens vegvesen (Svv), datert 15.12.2017 
Svv støtter vurderingen om sidevalg og at fortauet planlegges på vestsiden av Råkollveien. De ber om 

at det klargjøres om frisiktsonene skal etableres samtidig med veganlegget og gjelde for alle 

sikthinder (også eksisterende), eller bare ved etablering av nye. Svv mener frisikt bør sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelse som i pkt. b) og gjelde både nye og eksisterende sikthinder. De påpeker at 

det i henhold til HN100 og V121 vil være tilstrekkelig å regulere frisiktsoner på 20x20 m ved 

fartsgrense 30 km/t. Svv ønsker videre at kantstopp sikres universell utforming gjennom en 

planbestemmelse, og at leskur blir ivaretatt av en planbestemmelse. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Siktlinjer skal etableres samtidig med veganlegget. Bestemmelsen for frisiktsonen gjelder kun for nye 

tiltak, ikke for eksisterende tiltak. Grunnen til dette er at det er vurdert som et uforholdsmessig stort 

inngrep å kreve dette for eksisterende tiltak.  

Utforming av frisikt avhenger av T-kryss eller X-kryss. Krysset Råkollveien x Rønningveien, kan 

vurderes dithen at det er et X-kryss – frisikt kan reduseres til 20*20. Men de to øvrige kryssene 

vurderes som T-kryss, og frisikt 20*50/4*50 opprettholdes i disse kryssene. 

 

3. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 04.01.2018 
FMØ gjentar fra deres innspill at de ser det som positivt at det arbeides for å øke 

framkommeligheten for gående og syklende på en sikker måte, slik at det kan bli et mer reelt 

alternativ til bilbruk. De har ellers ingen merknader til planforslaget. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. 

4. Bane Nor, datert 20.11.2018  
Bane Nor opplyser at planområdet ikke berører jernbanens interesser og at de ikke har merknader. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. 

5. Fredrikstad kommune, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, datert 12.12.2017 
Eldrerådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget til detaljregulering utover å påpeke 

viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget til 

detaljregulering utover å påpeke viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 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 %.  

Kantstoppene er utformet med tilfredsstillende geometri. Unntaket er bredden på plattformen på 

den ene kantstoppen. Bredden på plattformene følger bredden på fortauet. Dette gjør at den ene 

plattformen er noe smalere enn det som er anbefalt. plattformene har en en høyde som vil gi trinnfri 

av- og påstigning til buss. Det skal etableres lehus på begge kantstoppene. 

6. Fredrikstad kommune, Mangfold- og integreringsråd, datert 12.12.2017 
Rådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget til detaljregulering utover å påpeke 

viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 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 %.  Kantstoppene er utformet med tilfredsstillende geometri. 

Unntaket er bredden på plattformen på den ene kantstoppen. Bredden på plattformene følger 

bredden på fortauet. Dette gjør at den ene plattformen er noe smalere enn det som er anbefalt. 

plattformene har en en høyde som vil gi trinnfri av- og påstigning til buss. Det skal etableres lehus på 

begge kantstoppene.  

7. Fredrikstad Hytteforening, datert 10.11.2017 
Fredrikstad hytteforening har ingen bemerkninger. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. 

8. Lene Gitlestad Martinsen og Knut A. Martinsen, datert 12.11.2017 
Martinsen påpeker at deres garasje ikke er vist i grunnkartet, og de tror at den vil komme i konflikt 

med fortauet. I tillegg opplyser de om at de har vanninntak og avløp ved garasjen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Planen ligger nå inne med oppdatert grunnkart, garasjen er inne i dette grunnkartet. I grunnkartet er 

det takutstikket som er tegnet inn. I gjennomføringsfasen bør det være en dialog mellom kommunen 

og grunneier om løsning forbi garasjen. 

9. Ragnar Simon og Ida Wenche Ileby, datert 30.12.2017 
Ileby ønsker en begrunnelse for hvorfor opplysninger om deres vann- og avløpsanlegg gitt ved varsel 

om oppstart, ikke er beskrevet i planmaterialet. Videre minner de også om at det ligger en 

høyspentkabel i bakken på samme side som fortauet er planlagt. Ileby spør om det er Fredrikstad 

kommune som får det økonomiske ansvaret for reparasjon av fortuaet (asfaltering, grunnarbeider), 

dersom privat VA-anlegg må graves opp for reparasjon eller utskifting. Videre ønsker Ileby at det 

foreslås hvor på tomten parkeringsplassene kan erstattes, og at ny plassering blir godkjent og 

opparbeidet. Ved opprettelse av grøft på fortau mot deres tomt forutsettes det at dette blir utført på 

en slik måte at vannet ikke renner inn på tomten, og at den blir hensiktsmessig utformet for inn- og 

utkjøring av biler. 

Forslagsstillers kommentar: 
Privat vann- og avløpsanlegg er ikke en del av reguleringsplanen, det håndteres i senere detaljfase 

(byggeplanfase).  Når det kommer til spørsmålet om eventuelle senere reparasjoner på VA-nettet og 

etableringen av parkeringsplasser vil dette bli ivaretatt i egen grunneieravtale.  

10. Turid og Steinar Davidsen, datert 07.01.2017 
Davidsen opprettholder innspill som er sendt inn tidligere i prosessen.  

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til forslagsstillers kommentar til innspillet som Davidsen sendte inn ved varsel om oppstart, 

ref. planbeskrivelsen datert 01.09.2017.    


