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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 06.11.2019 94/19 
Bystyret 07.11.2019 157/19 

 

Forslag til detaljregulering for del av Råkollveien  
arealplanID 01061155 –  Rolvsøy - Sluttbehandling  
Forslagstiller: Fredrikstad kommune v/ TD 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 

reguleringsplan for del av Råkollveien, arealplanID 01061155, plankart datert 01.09.17, 
sist datert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist 
revidert 20.09.19. 

 
Fredrikstad, 24.10.2019 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 

reguleringsplan for del av Råkollveien, arealplanID 01061155, plankart datert 01.09.17, 
sist datert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist 
revidert 20.09.19. 

 

Planutvalgets behandling 06.11.2019: 

Ole Haabeth (Ap) fremmet følgende forslag til nytt punkt. 2: 
2. Følgende tillegg innarbeides under planbestemmelsens §6.2: 

Fortauenes kantsten holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebanen i kjørebanen. 

 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Ole Haabeth til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 06.11.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for del av Råkollveien, arealplanID 01061155, plankart datert 01.09.17, 
sist datert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist 
revidert 20.09.19. 

2. Følgende tillegg innarbeides under planbestemmelsens §6.2: 
Fortauenes kantsten holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebanen i kjørebanen. 
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Bystyrets behandling 07.11.2019: 

Widar Zeiner Hansen(Pp) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer (Ap 19, H 8, MDG 4, R 3, Sp 3, Bym 2, 
KrF 2, SV 2, V 1)  mot 9 stemmer (FrP 7, Pp 2) som ble avgitt for forslag fremmet av Widar 
Zeiner Hansen. 
 

Bystyrets vedtak 07.11.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for del av Råkollveien, arealplanID 01061155, plankart datert 01.09.17, 
sist datert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist 
revidert 20.09.19. 

2. Følgende tillegg innarbeides under planbestemmelsens §6.2: 
Fortauenes kantsten holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebanen i kjørebanen. 

 
Fredrikstad, 13.11.2019 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Edvard Duvsete, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
 
 
Sammendrag 
Sweco Norge AS fremmer på vegne av forslagstiller Fredrikstad kommune ved Seksjon for 
teknisk drift planforslag for en del av Råkollveien, fra Kongleveien til Hattesvingen på 
Rolvsøy. Planområdet er på ca. 10 daa. 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere et ca. 500 meter langt fortau langs Råkollveien. 
Målet med tiltaket er å tilrettelegge for framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter 
langs strekningen. Planen regulerer også kjøreveien og sideareal på motsatt side av 
fortauet, samt kollektivholdeplass. Det har i planprosessen blitt gjort alternativvurderinger 
både for sidevalg av fortau og plassering av kollektivholdeplass. 
 
Bakgrunnen for planen er Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 (vedtatt 30.04.2015). 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
nåværende bebyggelse og anlegg. Planforslaget avviker på et punkt fra kommunens 
veinorm. Tiltakene i planforslaget forutsetter grunnerverv fra tilliggende eiendommer ved 
gjennomføring og planforslaget gir hjemmel til arealbeslag. 
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart 1 datert 01.09.17, sist revidert 10.10.19  
3 Plankart 2 datert 01.09.17,  sist revidert 10.10.19  
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4 Reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist revidert 20.09.19  
5 Planbeskrivelse datert 01.09.17, sist revidert 10.10.19  
6 OV-rammeplan datert 16.03.17  
7 ROS-analyse datert 06.02.17  
8 Sammendrag av merknader datert 06.06.19  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Se sak 2016/16268. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av forslagsstiller Fredrikstad 
kommune ved Seksjon for teknisk drift. 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 
framkommelighet 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. 
 
Overordnet planstatus 
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. Planforslaget er 
utformet i tråd med hensynet til barn og unge, universell utforming, samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, klima og energiplanlegging og fylkesplanens mål og formål. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 for Fredrikstad kommune 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 noen mindre deler av 3 gjeldende reguleringsplaner: Råkollveien 98 
og Kongleveien 1 (planID 0106525), Bråten (planID 0106199), Trasé for Råkollveien i 
Nesskogen syd (planID 010673). 
 
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 framhevet som et prioritert trafikksikkerhetstiltak sammen 
med strekningen fra Haugeåsen ungdomsskole – fv. 109 Rolvsøyveien. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Råkollveien er en kommunal vei og ligger i et etablert boligområde vest for fv. 109, på 
Rolvsøy i Fredrikstad kommune. 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).  
 
Det er en rekke institusjoner og sosial infrastruktur 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 
fartsdumper 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. Nordøst for planområdet ligger tidligere Rolvsøy 
rådhus. 
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Råkollveien er en kommunal samlevei, og har en blandet transport- og adkomstfunksjon. 
Veien er ca. 3 km og har varierende standard. Plankonsulent skriver at naboer opplever at 
Råkollveien brukes som «snarvei» for fv. 109 i rushtiden.  
 
Det er gang- og sykkelvei på vestsiden av Råkollveien, sør for planområdet, fra Haugeåsen 
ungdomsskole til krysset med Kongleveien (sør). 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 planforslaget tilrettelegger for. Det er også behov for oppgradering av belysning ifølge 
Trafikksikkerhetsplan og planbeskrivelsen. 
 
Det er to, tosidige busstopp innenfor varslet planområde. Det er skiltet busstopp, men ingen 
øvrig opparbeiding.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Sidevalg for fortau 
Som del av planarbeidet har plankonsulent vurdert hvilken side fortauet skal ligge på, 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. Plankonsulent har 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, vann og avløp (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. Se planbeskrivelsens 
kap. 4.17 for andre forhold som er vurdert. 
 
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. 
 
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. På 
østsiden av veien reguleres et belte for grøft og snøopplag, samt skråningsutslag. Arealet 
avsettes til annen veggrunn – grøntareal. Eksisterende belysning tilfredsstiller ikke 
kommunens krav til belysning på gang- og sykkelveier eller fotgjengerovergang. 
Plankonsulent opplyser at dette skal avklares i senere fase av prosjektet. 
 
Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn for planforslaget. Kravene til 
tilfredsstillende geometri er søkt ivaretatt, 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. 
 
Avkjørsler og frisikt 
Avkjørslene til boligeiendommene langs veien foreslås regulert 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. I sideveiene og fra 
avkjørslene på vestsiden reguleres det frisiktlinjer. 
 
Anlegg- og riggområde med underliggende formål 
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Det foreslås regulert et belte på 5 meter langs vestsiden av fortauet til anlegg- og 
riggområde i byggeperioden. Det er i planforslaget bestemmelser som gir føringer for bruk 
og tilbakeføring av disse områdene. Under dette bestemmelsesområdet er det stort sett 
foreslått formål Bebyggelse og anlegg (tilsvarende formål i kommuneplanen), med forslag til 
bestemmelse om videreføring av bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 

 
Kollektivholdeplass 
Det er foreslått regulert kantstopp i begge retninger ved krysset med Blåklokkeveien. 
Plankonsulent vurderer at kantstopp er mest hensiktsmessig løsning, basert på areal, 
trafikkmengde og hastighet. 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 Råkollveien 89 og 91. Kantstoppene er regulert med 2,5 meters bredde, 
tilsvarende fortauene. Se beskrivelsen kap. 4.17.2 for alternativvurdering for plassering av 
kollektivholdeplass. 
 
Vegetasjon 
Det er 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. 
 
Miljøoppfølging inkludert støy 
Det er foreslått bestemmelse om at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan før 
anleggsstart. Planen skal redegjøre for driftstider, tiltak for å sikre tilfredsstillende 
støyforhold, renhold og tiltak mot støv, og utslippskrav (støy og avgasser) fra maskiner, 
kjøretøy og utstyr. Det er også foreslått bestemmelser for håndtering av støy i 
anleggsperioden i henhold til støyretningslinje T-1442/2016. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er ifølge plankonsulent små konsekvenser av planforslaget. 
 
Plankonsulent opplyser at tre gjeldende reguleringsplaner som overlapper planforslaget 
foreslås delvis erstattet av ny reguleringsplan: 

 Råkollveien 98 og Kongleveien 1 (planID 0106525): Deler av parkeringen er tatt med 
i planforslaget. Arealet foreslås endret til formål for fortau, frisiktsone fra Kongleveien 
og bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde langs Råkollveien. 
Se mer i kap. 5.2.5 i beskrivelsen. 

 Bråten (planID 0106199) og Trasé for Råkollveien i Nesskogen syd (planID 010673), 
da planforslaget erstatter deler av regulert Råkollveien og Kongleveien med kjørevei, 
fortau og sidearealer. 

 
Spørsmålet 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. Utbygging av planen kan 
medføre noe endring i støy og luftkvalitet i anleggsperioden og dette er sikret i bestemmelse 
§ 4.6. 
 
For å få plass til et nytt fortau langs Råkollveien, er det nødvendig med en utvidelse av 
veiareal på bekostning av private eiendommer. Reguleringsplanforslaget gir hjemmel til 
arealbeslag, både midlertidig og permanent, på mange av eiendommene i planområdet. 
Forslagsstiller påpeker at arealer til permanent erverv vil avhenge av det faktiske 
arealbeslaget etter at tiltaket og oppmåling av nye eiendomsgrenser er gjennomført. 
 
I beskrivelsen (kap. 6.3) står det at: 
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«Ved gjennomføring av prosjektet vil Fredrikstad kommune, som prosjekteier, gjennomføre 
grunnerverv. Dette kan ordnes på ulike måter: 

 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 framgangsmåte vil prosjekteier ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler 
med hver enkelt berørt grunneier. Det er i de tilfeller det ikke lykkes å forhandle fram en 
avtale det kan bli aktuelt med en ekspropriasjon.» 
 
Det er også lagt vekt på at vegetasjon som blir berørt av tiltak må kompenseres med 
planting av ny vegetasjon. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen har ikke avdekket noen 
forhold som faller i rød/gul sone. Planforslaget har likevel tatt hensyn til anbefalingene 
knyttet til geotekniske forhold og miljøoppfølging som er ivaretatt i planbestemmelser §§ 4.4 
og 4.5. Se kap. 5.6 i planbeskrivelsen og vedlagt ROS-analyse. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av reguleringsarbeidene ble kunngjort 09.12.2016 med varslingsbrev til naboer og 
offentlige høringsinstanser, samt annonse i Fredriksstad Blad/Demokraten og kunngjøring 
på kommunens nettside. Frist for innspill var 13.01.2017. Varslingsuttalelsene er gjengitt og 
kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.11.2017 til 08.01.2017. Det ble 
mottatt 10 uttalelser til planen. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Vedlagt følger et sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens kommentarer. Rådmannen er i all hovedsak enig i plankonsulentens 
kommentarer. 
  
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader til prosjektering og anleggelse av fortau mm. anses ikke å omfatte 
reguleringsarbeidet og tas derfor ikke med her. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Etablering av fortauet i Råkollveien vil bidra til bedre forbindelser mellom ulike 
rekreasjonsområder, institusjoner og øvrig sosial infrastruktur i lokalmiljøet. Dette kan ifølge 
plankonsulent påvirke positivt ved at flere blir mer aktive i hverdagen og gi økt folkehelse. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådmannen anser planforslaget til å være godt utredet i vedlagte dokumenter. Planforslaget 
avviker kun fra kommunens veinorm ved at det foreslås regulert til klasse Sa1 i stedet for 
Sa2. Rådmannen vurderer avviket som godt begrunnet og belyst i beskrivelsen. Hensynet til 
overordnede planer er ivaretatt. 
 
Rådmannen vurderer det som positivt at det tilrettelegges for myke trafikanter. Valg av side 
for fortau vurderes også som godt begrunnet. Avkjørslene på vestsiden av veien (samme 
side som fortauet) vil måtte krysse det foreslåtte fortauet. Dette vurderes som noe uheldig, 
men valget er godt forklart og begrunnet og rådmannen forstår at det ikke ligger til rette for å 
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sanere avkjørsler langs strekningen. Avkjørslene som krysser fortauet er sikret med friskt og 
dette vurderes som et godt sikkerhetstiltak. Det vurderes også positivt at det er blitt lagt til 
grunn universell utforming av fortau og kantstopp så langt det har latt seg gjøre. Håndtering 
av støy og luftforurensing i anleggsperioden er også sikret gjennom bestemmelser om bruk 
av retningslinjer for støy (T-1442/2016) og luftforurensing (T-1520). 

 
Rådmannen vurderer det som positivt at det er lagt inn bestemmelser for å ivareta eller 
reetablere eksisterende trær og vegetasjon. Bestemmelser om at terrenginngrep skal 
utføres skånsomt og gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng vurderes også 
positivt for stedets karakter og landskap. 
 
Rådmannen konstaterer at det er behov for grunnerverv for å gjennomføre tiltakene i planen 
og at dette vil skje ved gjennomføring av planen. Sidevalg av fortau vurderes som det mest 
hensiktsmessige blant annet med tanke på å inngrep på privat grunn. 
 
Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger – 2014. Ved oppstart ble 
det vurdert at planen ikke utløser krav om KU. (Det trådde i kraft en ny KU-forskrift 
01.07.2017, men planforslaget er varslet før denne dato og skal ifølge 
overgangsbestemmelsene § 39 derfor ikke omfattes av den nye forskriften.) 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Alle forhold ble vurdert til grønn sone i matrisen til ROS-analysen. Rådmannen vurderer det 
som positivt at det likevel er tatt hensyn til anbefalte tiltak som utarbeidelse av 
miljøoppfølgingsplan (MOP) for bygge- og anleggsfasen samt geotekniske forhold. 
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf § 3 bokstav i. 
 
Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og naturtyper. Fredrikstad 
kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet i § 8 
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed oppfylt. I 
og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises 
effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12. 
 
Konklusjon 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 

Planutvalgets behandling 06.11.2019: 

Ole Haabeth (Ap) fremmet følgende forslag til nytt punkt. 2: 
2. Følgende tillegg innarbeides under planbestemmelsens §6.2: 

Fortauenes kantsten holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebanen i kjørebanen. 
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Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Ole Haabeth til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 06.11.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for del av Råkollveien, arealplanID 01061155, plankart datert 01.09.17, 
sist datert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist 
revidert 20.09.19. 

2. Følgende tillegg innarbeides under planbestemmelsens §6.2: 
Fortauenes kantsten holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebanen i kjørebanen. 

 
 

Bystyrets behandling 07.11.2019: 

Widar Zeiner Hansen(Pp) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer (Ap 19, H 8, MDG 4, R 3, Sp 3, Bym 2, 
KrF 2, SV 2, V 1)  mot 9 stemmer (FrP 7, Pp 2) som ble avgitt for forslag fremmet av Widar 
Zeiner Hansen. 
 

Bystyrets vedtak 07.11.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for del av Råkollveien, arealplanID 01061155, plankart datert 01.09.17, 
sist datert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.17, sist 
revidert 20.09.19. 

2. Følgende tillegg innarbeides under planbestemmelsens §6.2: 
Fortauenes kantsten holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebanen i kjørebanen. 

 
 
 


