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1. SAMMENDRAG

Gudeberg skole er en barne- og ungdomsskole som ligger nordøst for Fredrikstad sentrum. 
Skoletomten grenser inntil Gamlebyen i Fredrikstad. Planområdet er på ca. 36,2 daa, og ligger i 
et uregulert område. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av skolen 
samt å inkludere Råkollen skole i Gudeberg skole. Råkollen skole har barn med sammensatte 
lærevansker og har derfor behov for egne uteområder skjermet fra resten av skolen. Det 
planlegges et nytt bygg, nye parkeringsarealer, nye veier og nye uteområder. Det er ønskelig at 
planen skal gi en bedre skolesituasjon for elever og ansatte ved at det legges til rette for et 
tryggere-, mer miljøvennlig trafikkbilde, attraktive uteområder og moderne arkitektur.

Figur 1. Skisse til ny bebyggelse. 

             
Et av hovedproblemstillingene har vært å sette av nok areal til lek og opphold ute. Det nye 
bygget har spist av et allerede lite areal. Problemstillingen er løst ved høy kvalitet på 
uteoppholdsrommene ved populære, solide lekeapparater o.l. Samtidig som det oppfordres til 
bruk av de store åpne gresslettene og volleyballbanene som grenser til skoletomten. Det har 
også vært diskutert hvor mye et nytt bygg kaster skygge på omkringliggende arealer, hvor man 
utover i planarbeidet har kunnet konkludere med at naboer i svært liten grad vil få mer skygge.

Hensynet til Gamlebyens forterreng er ivaretatt ved at ny bebyggelse trekkes mot nordøst. Det 
er også stilt krav til høyder og materialbruk slik av bygningene ikke blir for fremtredende sett fra 
Gamlebyen. 

Kommuneplanen oppfordrer til liten parkeringsdekning for bil og til større parkeringsdekning for 
sykler. Planen tar hensyn til dette ved å legge opp til egne belyste sykkelparkeringsplasser med 
overbygg, samtidig som parkering for bil blir lagt nord for skoletomten. Det er også blitt diskutert 
hvor høy parkeringsdekningen skal være i området. Skolens parkeringsplass flyttes til et sted der 
det tidligere var en lekeplass. Lekearealet erstattes vest for parkeringsplassen.
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Det er en allé i Nabbetorpveien. De høye trærne der har stor verdi for naturmangfold. Trærne 
vernes i planen ved bruk av hensynssone og bestemmelser og alléen kompletteres med flere 
trær. 

Figur 2. Landskapsplan for ny Gudeberg og Råkollen skoler. 
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2. BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Gudeberg skole gnr/bnr 303/705 
samt flytte Råkollen skole, - en grunnskole med ca 50 elever med sammensatte lærevansker, fra 
Nabbetorp til Gudeberg skole. Fra før består Gudeberg skole av 490 elever fordelt på 1-10 klasse 
og 42 ansatte (tall fra 2016). I tillegg vil Gudeberg skole utvide med Råkollen skole som har 
tilbud til spesialelever. Råkollen skole vil ha ca. 50 elever og 50 ansatte.

Figur 3: Skoleetatens foreløpige prognoser tilsier at elevtallsutviklingen ved Gudeberg skole ikke vil 
ligge ca. der de er i dag. Det betyr 450-470 elever og 50 lærere + ca. 20 fagarbeidere/assistenter. 

Skolens område er ikke tidligere regulert. I første omgang planlegges skolen utvidet med en ny 
bygning på skoletomtens østside, men reguleringsplanen vil også legge til rette for andre nye 
byggetiltak ved fremtidige behov. Den nye bygningen planlegges for Råkollen skole, men vil også
inneholde en felles hovedentré for begge skolene, nye administrasjonslokaler og 
lærerarbeidsplasser for Gudeberg skole.

Utvidelsen vil også erstatte paviljonger/brakker som har vært i bruk siden 2002. Brakkene var 
opprinnelig tenkt plassert på skolegården midlertidig og er nå slitt. Å erstatte brakkene med et 
tilbygg vil skape bedre forhold for de nærmeste naboene. 

Skolens parkering planlegges etablert på to andre eiendommer, gnr/bnr 303/1417 og 303/1421. 
Dette er i et område nordvest for selve skoletomta, og det vurderes å være positivt at det nå 
legges til rette for å skille mye av biltrafikken fra skoleområdet. 

Kort oppsummert er hensikten med planen å skape en bedre skolesituasjon for elever og ansatte 
ved Gudeberg- og Råkollen skole. Det skal legges til rette for attraktive uteområder som 
stimulerer til økt aktivitet og som gir for et tryggere trafikkbilde. 

2.2 Strategisk valg å flytte Råkollen skole

Fredrikstad kommune har vedtatt å flytte Råkollen skole (se Barnehage- og skolebruksplan for 
Fredrikstad, 2015). Av hensyn til integrering av elevene ved skolen er det ønskelig å plassere 
Råkollen skole i direkte tilknytning til en skole med 1-10 trinn. Det er også ønskelig å plassere 
Råkollen skole sentralt i byen. Med sentrumsnær beliggenhet er det bare skolene på Cicignon og 
Gudeberg som har 1-10 trinn. Cicignon barne- og ungdomsskole er bygget ut og har ikke 
kapasitet til mer utbygging. Gudeberg barne- og ungdomsskole har også en skolegård med 
begrensede arealer, men utgjør i realiteten det eneste valget for plassering av Råkollen skole. 
Reguleringsplanen med konsekvensutredning belyser konsekvensene av å plassere Råkollen 
skole ved Gudeberg skole. 
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2.3 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagsstiller er Fredrikstad kommune ved virksomhet Prosjektutvikling. Prosjektleder er Anna 
Klara Jonsson.

Fredrikstad kommune er hjemmelshaver og utbygger på eiendom gnr/bnr 303/705.

Plankonsulent er Rambøll Norge AS. Oppdragsleder er Anna Hellstrøm/Hege Saxebøl Moum.

ROS-analyse er utarbeidet av Rambøll Norge AS. 

Trafikkanalyse er utarbeidet av Rambøll Norge AS. 

Støyanalyse er utarbeidet av Rambøll Norge AS. 

Geoteknisk notat er utarbeidet av ÅF Reinertsen AS. 

Eierforhold

Figur 4. Kart som viser eiendomsforhold.
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Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.

GNR/BNR EIER Størrelse (daa)

303/705 Fredrikstad kommune 43, 5

303/1421 Fredrikstad kommune 342,1

303/1417 Fredrikstad kommune 11,1

506/23 Østfold fylkeskommune 39,5

303/715 OBOS Østfold 2,08

303/713 Inge Jarand Sødal 0,57

303/720 OBOS Østfold 3.05

303/872 OBOS Østfold 3.39

303/718 OBOS Østfold 1,75

2.4 Utbyggingsavtaler

Det vil bli satt krav fra kommunen v/ etat for kommunalteknikk om utbyggingsavtale/avtale om 
teknisk infrastruktur. 

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 14. desember 2014 med vedlegg.

Planlagt tiltak vurderes å utløse krav om konsekvensutredning da det planlegges lagt til rette for 
offentlig- og privat tjenesteyting (skoledrift) innenfor et planområde som er større enn 15 daa. 
jfr. Forskrift om konsekvensutredninger § 2 f – planer som alltid skal behandles etter forskriften 
(vedlegg 1 punkt 1). 

Fredrikstad kommune er ansvarlig myndighet og vedtok planprogrammet som ligger til grunn for 
utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Planprogrammet er begrenset til det som er 
beslutningsrelevant og så langt som mulig basert på foreliggende kunnskap.

Planprogrammet avklarer premisser og klargjør hensikten med planarbeidet. Det gis en 
beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet er en 
beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees 
nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 
Se også Forskrift for konsekvensutredninger, § 6.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn 23.01.17. Forslag til planprogram hadde 
merknadsfrist 09.03.17, og vedtatt av Fredrikstad bystyre 15.06.17.

Ny Forskrift om konsekvensutredninger ble vedtatt 21. juni 2017 av Stortinget. 8. september
2017 ble det derfor holdt et møte mellom forslagsstiller, plankonsulent og kommunens 
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reguleringsavdeling. Det ble bl a drøftet konsekvenser for planarbeidet mht ny forskrift om 
konsekvensutredninger. 

Reguleringsavdelingen har vært i kontakt med Fylkesmannen vedrørende overgangsregler.
Fylkesmannen har gitt 2 alternative løsninger:

1 - Følge fastsatt planprogram
2 - Gjøre ny vurdering etter ny forskrift. Ny vurdering må da ut på ny høring.

Da bystyret har vedtatt planprogram for konsekvensutredning ble det enighet at prosjektet følge 
fastsatt planprogram med begrunnelse:

Etter KU-forskriftens vedlegg II punkt 11.j. skal bl. a. bygg for offentlig tjenesteyting vurderes 
nærmere. Etter veilederen om når tiltak etter vedlegg II skal konsekvensutredes vil planen for 
Gudeberg utløse krav om KU for temaene Verdifulle landskap og Verdifulle 
kulturminner/kulturmiljøer. Fylkesmannens alternativ 1: å følge fastsatt planprogram er valgt
ettersom det gir en raskere prosess frem mot ferdig konsekvensutredning samtidig som det 
ivaretar utredningstemaene Verdifulle landskap og Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer på en 
god måte. Dette er også i tråd med overgangsreglene etter KU-forskriftens § 39. 

Planen er altså utarbeidet etter planprogrammet som ble vedtatt av bystyret 15.06.17. 
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3. PLANPROSESSEN

3.1 Oppstartsmøte

Oppstartsmøte ble avholdt 05.12.16. (jf. Vedlegg 1).

3.2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 
Fredrikstad blad 21.01.17.
Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 
Fredrikstad kommune. Frist for uttalelser var 09.03.17.

Figur 5. Varslingsannonse fra januar 2017 og kart som viser varsel om utvidet planområde fra juni 2017. 

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert sist i 
planbeskrivelsen under «Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 
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Etter en mindre utvidelse av planområdet helt i sørøst ble det sendt varsel om utvidelse av 
planområdet i juni 2017. Det kom inn tre innspill. 

3.3 Øvrig medvirkning

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter:

Møte med nærmeste naboer i Nabbetorpveien den 08.06.17. Enkelte naboer uttrykte uro for å 
miste kveldssol og for at det kunne forkomme støy fra skolegården nattestid, men var ellers 
positive til en generell oppgradering av skoleområdet. 

Møte med representanter fra Presteløkka borettslag i 13.06.17. Planene om utbygging ble godt 
mottatt.

Møte med elevrådet for mellomtrinnet på Gudeberg skole 12.10.17, med elevrådet for 
ungdomstrinnet på Gudeberg skole 12.10.17 og elevrådet på Råkollen skolen 27.10.17. 

Det har vært møte med rektor på Gudeberg skole, rektor på Råkollen skole og skolekontorets 
representant vedrørende hente- og bringesløyfer 24.11.17. Om samme temaet ble det holdt 
møte med Etat for kommunalteknikk 01.12.17.
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4. OVERORDNET PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Statlige planer og føringer

Aktuelle statlige planer og føringer anses å være:

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi. 

Fjernvarme skal være hovedoppvarmingskilden til eksisterende og planlagte bygg i planområdet. 
Det legges også opp til god parkeringsdekning for sykkel, og lavere parkeringsdekning for bil.
Videre gir planforslaget føringer ift bærekraftige løsninger på uteområder og materialbruk.

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Det er i planforslaget lagt opp til en bedret skolesituasjon for elevene ved Gudeberg og Råkollen 
skole ved nye bygg, attraktive uteområder og et tryggere trafikkbilde. Uteområdene vil også 
være tilgjengelige for barn og unge i nærmiljøet utenfor skolens ordinere timer.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Det planlegges å legge bilparkering til områder nordvest for selve skoletomten. Det vurderes som 
positivt å skille mye av trafikken fra skoletomten. Det er ønskelig å legge til rette for lav 
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parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel. Det planlegges også en bringe- og 
hente sløyfe for Råkollen. Samtidig vil all busstrafikk (utenom vanlig rutebuss) skje i en større 
«bringe- og hentesløyfe» forbi bilparkeringen og ned til Gudeberg skole. Bringe- og hente 
sløyfene vil også bidra til bedret trafikksikkerhet.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2016)
Retningslinjen gjelder utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i ytre 
miljø, og arealbruken i støyutsatte områder.

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (2012)
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom 
god arealplanlegging.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009)
(erstattet av oppdatert versjon 2015-2019)
Følgende fokusområder er hentet fra tiltak i handlingsplanen: 

- Forskrift om tekniske krav til byggverk
- Bærekraftig byutvikling og områdesatsning i byer
- Universell utforming i planbehandling

4.2 Regionale planer

Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 (2009)
Fylkesplanen beskriver befolkningsvekst som en sentral tendens i fremtidens arealutvikling av 
Østfold. Videre fokuserer planen på blant annet folkehelse, levekår, miljøforhold der fortetting, 
transport og fysisk aktivitet er pekt på som prioriterte oppfølgingsområder. For arealforvaltningen 
innebærer dette forsterking av eksisterende sentra og infrastruktur, fortetting, 
arealøkonomisering, miljøvennlige transportløsninger og minimalisering av naturinngrep. 

Planområdet er i fylkesplanen satt av til nåværende bebyggelse og anlegg. Planlagte tiltak anses 
forenlig med formålet.

Figur 6. Planområdets avgrensning med gjeldende fylkesplan i bakgrunnen.
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Regional transportplan for Østfold mot 2050
Transportplanen er ikke bare en strategi for riksveier og fylkesveier, men også en strategi for 
gang- og sykkelveier og kollektivtransport. Et delmål er å bedre framkommelighet og reduserte 
avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Reguleringsplanen støtter opp om etablert bosetningsmønster ved fortetting i et sentrumsnært 
strøk. Plangrepet, begrenset parkeringsdekning samt bedring av gang- og sykkelveier vil også 
støtte opp om målsetninger i transportplanen. 

Regionalplan kultur 2010-2013
En av strategiene i planen er å utvikle opplevelsesnæring. Gamlebyen må ses i sammenheng 
med dette. 

Planen ivaretar forterrenget til Gamlebyen som kulturminne og vil dermed ikke svekke 
Gamlebyens potensiale som opplevelsesnæring. 

Fylkesdelplan barn og unge (2009)
Følgende retningslinjer er hentet fra planen: 
De fysiske omgivelsene for barn og unge må tilfredsstille disse grunnleggende behovene:

1. Trygghet og fravær av støy og forurensing
2. Utfoldelsesmuligheter, lek og aktivitet
3. Møteplasser både med jevnaldrende og med voksne
4. Universell utforming
5. God estetisk utforming

Reguleringsplanen vil følge opp fylkesdelplanen for barn og unge på alle fem punkter for fysiske 
omgivelser. 

Kulturminneplan for Østfold 2010-2022
Planen redegjør for strategier som bl a er ment til å styrke kulturminner i forvaltningen. Planen 
viser til datagrunnlaget til fylkesplanens arealstrategi der det ble i 2008 utpekt en rekke særlig 
verdifulle kulturmiljøer.

Datagrunnlaget til fylkesplanens arealstrategi er brukt i konsekvensutredningens kapittel for 
tema kulturminner og kulturmiljø. 

4.3 Kommunale planer

Kommunedelplan Fredrikstad byområde 2011-2023
I kommunedelplan for Fredrikstad byområde er planområdet vist som 

� Offentlig eller privat tjenesteyting, nåværende

� Park, nåværende med hensynssone - båndlegging kulturminneloven

� Bebyggelse og anlegg, nåværende

� Veg, nåværende med samferdselslinje - sykkelveg
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Selve skoletomta er i kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2022 anvist som område 
for nåværende offentlig og privat tjenesteyting, arealet for parkering er avsatt til bebyggelse og 
anlegg (nåværende) og veiarealer er avsatt til veg (nåværende). Innenfor areal avsatt til 
bebyggelse og anlegg skal bebyggelse og anlegg (omfatter ikke parkering) være det 
dominerende formålet (jf. pbl § 12-5 nr. 1). 

Volleyballbanen og ballbingen er i kommunedelplanen avsatt til park. I tillegg omfattes de av 
hensynssone – båndlegging etter kulturminneloven. Kommunedelplanens planbeskrivelse legger 
ingen presise føringer eller retningslinjer for bruken av arealene, utover at de omfattes av en 
båndleggingssone. Ballbingen er å anse som en del av skolens uteareal, og ønskes derfor tatt 
med i planen. Volleyballbanen ligger også tett innpå skolen, og den er også velegnet for bruk av 
skolens elever. De to (volleyballbanen og ballbingen) ønskes tatt med i planen for å kunne 
formalisere skolens bruk av disse. Tiltakshaver har ingen intensjoner om å bebygge arealene (de 
deler som inngår i parkformålet) utover de installasjonene som allerede er der, og det vil 
gjenspeiles i reguleringsplanen. 

Figur 7. Planområdets avgrensning med plan for Fredrikstad byområde i bakgrunnen.

Sykkelhovedplan for Sarpsborg og Fredrikstad 2017
Transportsystemet i Nedre Glomma skal utvikles til å bli mer miljøvennlig og effektivt, og 
sykkelen har en viktig rolle å spille. Bruk av sykkel framfor bil skal bidra til å avlaste veisystemet. 
I tillegg gir bruk av sykkel mer hverdagsaktivitet blant befolkningen, mindre luftforurensing og 
mindre støy i byene, noe som bidrar til bedre folkehelse. Sykkelen er dessuten mindre 
arealkrevende enn bilen og kan bidra til triveligere byer.
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Figur 8: hovedsykkelveier i Fredrikstad sentrum

Hovedsykkelplanen for Fredrikstad viser forbindelser mot fergeleiet i Gamlebyen sør og nord for 
Gudeberg skole. Eksisterende gang- og sykkelvei i Nabbetorpveien vil knytte skoleområdet til 
hovedsykkelnettet. 

I sykkelhovedplanen til Fredrikstad kommune fra 2009 gikk en av hovedsykkelveiene gjennom 
planområdet langs gang- og sykkelveien i Nabbetorpveien. Denne vil bli tatt hensyn til og 
videreført i planarbeidet. Samtidig vil andre interne gangveier og stier som går gjennom 
planforslaget opprettholdes.

Trafikksikkerhetsplan (2014-2017)
Hovedhensikten med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å pke og samordne kommunens 
innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, 
spesielt hos myke trafikanter.

Av transportplanen fremgår blant annet følgende strategier; Bidra til at ingen blir drept eller 
skadd på vei til eller fra skole. Trafikksikkerhet i forbindelse med skolevei/skolekryss har første 
prioritet i nåværende sykkelhovedplan. Planforslaget vil gi føringer ifht. hente- bringe sløyfer, 
buss til og fra skolen og parkering som blir lagt ca 100 meter nordvest for skolen.

Skolebruksplan (2015-2025)
Følgende tekst er hentet fra barnehage- og skolebruksplanen: 

«Råkollen skole har i dag store kapasitetsproblemer og arealer som ikke er tilpasset skolens 
behov. På grunn av kapasitetsproblemene ved skolen er det etablert en midlertidig avdeling ved 
Gudeberg barne- og ungdomsskole (Basen). Det anbefales at Råkollen skole reetableres ved en 
1.-10.trinn skole. Om Råkollen skole flyttes vil nåværende lokaler frigis som klasserom ved
Haugeåsen ungdomsskole og øke ungdomsskolekapasiteten i sentrum. 
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Etter en faglig vurdering bør Råkollen plasseres i tilknytning til en eksisterende grunnskole. Dette 
for at elevene skal kunne ta del i et ordinært skoletilbud, men samtidig kunne ha læringsarenaer 
og kompetanse i en ny Råkollen skole som ivaretar den enkelte elevs behov. Det er også et 
ønske å legge Råkollen skole i tilknytning til en skole som ligger sentralt. Ved alle sentrumsskoler 
er tomtearealene begrenset og en fysisk plassering/integrering av Råkollen skole ved en av de 
eksisterende skolene vil medføre planmessige og organisatoriske utfordringer.

Basert på disse momentene er den beste lokaliseringen av en ny Råkollen skole vurdert til 
Gudeberg barne- og ungdomsskole. Både på grunn av mulighet for utvidelse av eksisterende 
tomt ved Gudeberg barne- og ungdomsskole og at Gudeberg barne- og ungdomsskole er en 1.-
10.trinn skole. 

Råkollen skole har i dag elever fra 1.-10.trinn. Behovet for inkludering i eksisterende skolemiljø, 
men samtidig mulighet for skjerming både ute og inne må vektes høyt i planprosessen. Ny 
Råkollen skole bør minimum dimensjoneres for 50 elever.»

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2022
«Vi satser på kunnskap gjennom å videreutvikle skoler og barnehager og å samarbeide bedre 
med hjemmene.»

«Lokaliseringen av utbyggingsarealer og prioritering av infrastrukturtiltak gjøres ut fra
en samordnet areal- og transportplanlegging der målet bl.a. er å redusere behovet for 
transportarbeid, lavere fossilt energibruk og en effektiv arealutnyttelse.»

Videreutvikling av en sentrumsnær skole vil redusere behovet for transportarbeid. Planen er 
således i tråd med samfunnsdelen. 

Klima og energiplan Fredrikstad kommune (2013-2017)
Følgende er utdrag fra mål for temaet Areal og transport i planen: 

- Mer konsentrert by- og tettstedstutvikling
- 16% av alle reiser skal gjøres med sykkel
- En økt andel av Fredrikstad kommunes ansatte reiser klima-vennlig til og fra jobb. 
- Bedre lademuligheter for ladbare bilder ved eksisterende og nye kommunale bygg. 

Reguleringsplanen representerer en fortetting, noe som betyr at den støtter opp om konsentrert 
byutvikling. Planen legger opp til begrenset parkering, noe som indirekte vil støtte opp om målet 
om at flere reiser skal gjøres med sykkel. 

Forslag til Forprosjekt Trafikksikre løsninger ved barneskolene i Fredrikstad
(2013/2014)
Rapporten er ikke politisk behandlet eller vedtatt. Rapporten viser forslag til forbedringer av 
trafikksituasjonen ved hver enkelt av skolene i Fredrikstad. For Gudeberg skole vises tiltak som 
reduserer asfaltflatene og etablerer fortau i krysset Nabbetorpveien/Meltzers gate. 

Med innkjøring til Råkollen skole vil forholdene i krysset bli litt annerledes enn i rapporten. Det 
anses imidlertid fortsatt behov for innsnevring av kjørearealene i området for å gjøre 
trafikksituasjonen tryggere og mer lettleselig for gående. Derfor etableres fortau utenfor 
Nabbetorpveien 12 som foreslått i rapporten.
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4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO

010619 Del av Presteløkka 08.05.1957

0106420 Festningsbyen med omgivelser 29.01.1998

01061062 Østre Fredrikstad gravlund 23.10.2014

I tillegg er det varslet oppstart av planarbeid for «Gamlebyen, Kongsten og Hagebyen» 
22.10.2014, planID 01061116. 

Figur 9. Planområdets avgrensning i rødt med overlappende og tilgrensende reguleringsplaner.
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Figur10: Plankart for reguleringsplan for Festningsbyen med omgivelser (1998). Planen for Gudeberg og 
Råkollen skoler overlapper deler av området som er regulert til formål «Festnings- og parkanlegg». 

Figur 11: Plankart for reguleringsplan for Del av Presteløkke (1957).Bebyggelsen rett nord for Gudeberg 
skole har en annen bebyggelsesstruktur enn hva som er vist i planen.  
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Figur 12: Plankart for reguleringsplan for Østre gravlund (2014).

I tillegg brukes følgende dokumenter som grunnlag i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen
� Rapport om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold (2015)
� Stedsanalyse – lokalsamfunnet Gudeberg (2003)
� Naturmangfoldloven (2009)
� Overvannsrammeplan (2007)
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5. EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet

Planområdet er på ca. 36,2 daa og omfatter selve skoletomten (gnr/bnr 303/705) og de to 
nevnte eiendommene i nordvest og sør (303/1421 og 303/1417), eksisterende volleyballbane i 
nord og ballbinge i sør samt tilstøtende veiarealer. Det er også tatt med noe ekstra veiareal 
(506/23 og 303/1421) i Nabbetorpveien og Prestelandet-veien og boligeiendommer (303/715, 
303/713 og 303/720, 303/872) for å sikre nødvendige frisiktsoner. Planområdet ligger i 
underkant av 2 km øst for Fredrikstad sentrum. 

Figur 13. Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, vist med blå sirkel.

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk

Innenfor planområdet er det i dag:

� Gudeberg barne- og ungdomsskole (ca 16.5 daa)

� Park m/volleyballbane (ca 9.6 daa)

� Vegareal (ca 10 daa)

� Boligbebyggelse (0,1 daa)

Planområdet omfatter i hovedsak areal som enten allerede er bebygd, tatt i bruk eller avklart 
med byggeformål i overordnet plan.
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Figur 14. Flyfoto over planområdet som viser bruken av de ulike arealene. Planområdets avgrensning er 
vist med svart stiplet linje.

5.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap

Gudeberg skole ligger innenfor bygrensen til Fredrikstad, på østsiden av Glomma. Planområdet 
ligger tett på kulturmiljøet «Fredrikstad Gamlebyen». Slettene, vollene og vollgraven som utgjør 
festningsbyens forterreng er et verdifullt og sårbart kulturlandskap. Ballbingen, volleyballbanen 
og den eksisterende delen av skolebebyggelsen eksponeres mot kulturlandskapet. På andre siden 
av Nabbetorpveien ligger lavere eneboliger og tomannsboliger fra perioden 1920-1960. Mot nord 
ligger Prestelandet med blokkbebyggelse i fire etasjer fra 1950- og 60-tallet. Planområdets 
beliggenhet oppleves allikevel som åpen og luftig mot store gressletter med enkelte store gamle 
løvtrær og eldre bebyggelse mot nord og øst.

Bebyggelsen innenfor planområdet består av eldre skolebygninger og paviljonger/brakker som 
brukes som klasserom. 

Figur 15: Bildet viser paviljonger/brakker nordøst i planområdet, med skolegården til høyre.
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Figur 16. Ballbingen og småskoletrinnets fløy. 

Figur 17: Hovedinngangen til skolen ligger ved småskoletrinnets lekeareal. 

Figur 18: Inngang til SFO og ungdomsskolen. 
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Figur 19. Bildet viser hovedbygningen til Gudeberg skole.

Hele planområdet og terrenget rundt er tilnærmet flatt. Vest i lokalsamfunnet Gudeberg er 
landskapet sterkt preget av store leirsletter etter masseavsetning av finsedimenter og 
grusmasser etter issmelting for 10 000 år siden. Landskapet i planområdet består av gressletter 
med enkelte solitærtrær samt asfalterte flater på veiarealer og i skolegården. Langs 
Nabbetorpveien ligger det en flott trerekke som danner en grønn linje i terrenget. Disse blir 
beskrevet som store gamle eike trær som er lokalt viktig og svært viktig naturtype i Naturbasen.

Figur 20: Bildet viser forterrenget til Festningen som ligger mellom Gudeberg skole og Gamlebyen.
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Figur 21: Alléen i Nabbetorpveien. 

Figur 22: Flyfoto fra 1930 over Gamlebyen , Prestelandet og Byens Marker. Prestelandet til venstre 
ovenfor Gamlebyen på bildet. Nabbetorpveien med de første eneboligene og allétrærne går over jordene 
på Prestelandet. Nabbetorpveien er en av de eldste veiene inn mot Gamlebyen. Flyfotoet forteller om det 
flate landskapet og kulturlandskapet rundt Gamlebyen. (kilde Fylkeskonservatoren)
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5.4 Solforhold og lokalklima

Gudeberg området ligger i ytre kyststrøk i Østfold. Årsmiddeltemperatur ligger på ca 7 grader og 
årsnedbøren er ca 800mm (jfr Gudeberg Stedsanalyse 01.11.03). Selve planområdet og 
omkringliggende terreng er relativt flatt og vil derfor være moderat vindutsatt for sørvestlig 
vindretning. Bebyggelsen i nord og øst vil beskytte noe for nordøstlige vindretninger. Det er gode 
solforhold på stedet. Den høyeste bebyggelsen i området ligger mot nord og kaster dermed ingen 
skygge over planområdet. Det er gjort en detaljert sol/skyggeanalyse av ny bebyggelse, se 
kapittel 7 under virkninger.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet omfatter deler av forterrenget til Gamlebyen med nasjonal verdi for kulturmiljø og 
kulturlandskap. Temaet beskrives i kap 8 konsekvensutredning. 

5.6 Naturmangfold

Innenfor planområdet er det knyttet store naturverdier til det store trærne i alléen i 
Nabbetorpveien. Temaet beskrives i kap 8 konsekvensutredning. 

5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

Forterrenget rundt Gamlebyen har stor verdi for rekreasjon. Temaet beskrives i kap 8 
konsekvensutredning. 

5.8 Barns interesser

Skole med skolegård berører naturlig nok barns interesse. Det er også en tidligere lekeplass i 
krysset Nabbetorpveien/Prestelandet nord i planområdet. Temaet beskrives i kap 8 
konsekvensutredning. 

5.9 Universell utforming

Bygningsmassen er stort sett fra 1950-tallet og har til stor del datidens standard. Det betyr bl.a. 
mange trapper og døråpninger som ikke har universell utforming.

Det flate området gjør at utearealene naturlig får mange kvaliteter i forhold til universell 
utforming. 

5.10 Teknisk infrastruktur

Overvann ledes til sluk og derfra videre inn på kommunalt VA-nett. 

Det finnes en trafo i dagens skolebygg.

Det er påkoblingsplikt i forhold til fjernvarme i området. Skolen er allerede koblet til. 
Fjernvarmeledningene går over østre del av skolegården. 
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Figur 23: Ledningsnettet for fjernvarme er vist med tykk rød linje. 

Figur 24: VA-ledninger i området rundt Gudeberg skole. Ledningen som får inn ved den sørøstlige 
adkomsten følger grensen til Nabbetorpveien 13. 
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5.11 Grunnforhold

Det er registrert tykk marin avsetning i planområdet. Områdestabilitet beskrives i kap 8 
konsekvensutredning. 

5.12 Støyforhold

I området er veitrafikk og ballbinger potensielle støykilder. Temaet beskrives i kap 8 
konsekvensutredning. 

5.13 Trafikkforhold

Trafikkforholdene beskrives i vedlagt trafikkanalyse og i konsekvensutredningen i kap 8. 

5.14 Sosial infrastruktur

Det er 400 m til den private skolen Childrens International School. Det er 300 m til Gudevoll 
barnehage. 

5.15 Luftforurensing

Figur 25: Kartet viser områder i Fredrikstad kommune som kan være utsatt for svevestøv over anbefalte 
luftkvalitetskriterier. Røde områder illustrerer fare for overskridelse av tiltaksgrensen. (fra Årsrapport 
Luftkvalitet i ytre Østfold 2011)

Planområdet ligger innenfor gult område, dvs området kan være utsatt for svevestøv over 
anbefalte luftkvalitetskriterier. Retningslinjer for behandling av støv i reguleringsplaner fokuserer 
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på fortetting, særlig i bysentrum og ved knutepunkter, til tross for at det i disse områdene oftere 
er utfordringer med luftforurensing. Fortetting i planområdet er således i tråd med 
retningslinjene.

5.16 Risiko- og sårbarhet

Det vises til vedlagt ROS-analyse. 
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6. PLANFORSLAGET

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser. 

6.1 Planens hensikt, avgrensning 

Planens hensikt er å legge til rette for en skoleutvidelse på arealene til Gubeberg skole. I tillegg 
til bedre lærerarbeidsplasser for Gudeberg skole planlegges Råkollen skole flyttet til 
skoleområdet. Området er ikke tidligere regulert. Skolene holdes noe adskilt da Råkollen har barn 
med særskilte behov og som i mange tilfeller har behov for ro og litt skjerming. Det planlegges et
nytt bygg med en base for Råkollen skole, men utvidelsen inneholder også fellesrom og entre for 
begge skolene, samt nye administrasjonslokaler og lærerarbeidsplasser. 

Planforslaget er en flateregulering. Planområdet vil være helt utbygd med den utbyggingen som 
nå planlegges. Samtidig åpner planen for andre løsninger i fremtiden. Det forutsetter i så fall 
riving og erstatning av noe av bygningsmassen. Endringene vil imidlertid ikke kunne bli store da 
planen ikke åpner for vesentlig endringer i bebyggelsens høyder. 

Skolens parkering planlegges etablert nordvest for skoletomta, på eiendom 303/1417 og 
303/1421.

Figur 26. Kart som viser hele planen.
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6.2 Reguleringsformål

Figur 27: Arealtabell som viser areal for hvert formal i planen. 
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Figur 28: Tabell som viser arealer for hensynsoner i planen

Undervisning BU
Innenfor planområdet BU tillates etablert skolebygg med tilhørende bebyggelse, anlegg og 
parkering. 

Avgrensningen av byggeområdet (byggegrense) er satt 15 meter fra senter av Nabbetorpveien i 
nord. Ellers følger byggegrensen eksisterende og fremtidig planlagte bygg, med muligheter for 
noe fortetting av mellomrommene i bebyggelsen ved behov senere. 
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Planlagt bebyggelse er sentralt plassert på tomta med intern kontakt med eksisterende 
bebyggelse og det er gode overganger mellom ny og eksisterende bebyggelse. Ny 
reguleringsplan åpner for en høy utnyttelse – noe som er nødvendig for å få plass til Råkollen 
skole.

Maksimalt tillatte byggehøyder er sonedelt. Sonene er vist med bestemmelsesområder i 
plankartet. Bestemmelsesområde #1 og #2 har maksimal kotehøyde 17, dvs. bebyggelse i to 
etasjer. Bestemmelsesområde #3 og #4 har maksimal kotehøyde 22 dvs. bebyggelse i tre 
etasjer. Bestemmelsesområde #5 har maksimal kotehøyde 12,5, dvs. bebyggelse i én etasje. På 
den måten vil bebyggelsen få en avtrapping med laveste bebyggelse mot Gamlebyens forterreng. 

Figur 29: Maksimale høyder er angitt i plankartet med bestemmelsesgrenser. 



GUDEBERG OG RÅKOLLEN SKOLE 37 (119)

Ramboll

Figur 30: Illustrasjon som viser antall etasjer som høydene i de forskjellige bestemmelsesområdene 
tilsvarer. Dette vil i en gradvis avtrappende bebyggelse mot Gamlebyen og mot eneboliger i øst.  

Figur 31: Illustrasjon som viser maks kotehøyde på bebyggelsen i reguleringsplanen sammenlignet med 
eksisterende nabobebyggelse. 

Reguleringsplanen åpner for en utnyttelse på 55 % BYA, noe som tilsvarer et samlet fotavtrykk 
på den bebyggelsen som planlegges. I tillegg er det stilt krav om maksimalt bruksareal i første 
etasje for å sikre utearealer på skolegården.  
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Figur 32: Illustrasjonsplan for hvordan skoletomta og trafikkarealer planlegges etablert. Øvrige 
løsninger internt på skoletomta er kun ment som en foreløpig illustrasjon.

Renovasjonsanlegg BRE
Det er satt av område for plassering av renovasjon ved hver hente-bringesløyfen i nord.

Lekeplass BLK
BLK reguleres til lek. Det lå et tidligere et lekeareal i krysset Nabbetorpveien/Prestelandet som 
nå reguleres til parkering. Lekearealet flyttes lenger vest.
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Figur 33: Tidligere lekeplass vises på flyfoto fra 2003. 

Figur 34: En slitt benk er det eneste som er igjen av lekeplassen i krysset Nabbetorpveien/Prestelandet.

Kjørevei SKV
SKV3 omfatter den eksisterende Nabbetorpveien.
SKV1-2 regulerer tilliggende veisystem inn mot nordlig adkomst også med navn Nabbetorpveien 
samt vei med navn Prestelandet helt i nord. Enveiskjørt vei som går i retning nord-sør reguleres 
også inn i SKV2.
SKV4 regulerer hente-bringesone i nord for elever på Gudeberg skole.
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SKV5 regulerer en ny snusløyfe for Råkollen skole i sør, denne vil fungere som en 
kiss’n’ride/hente-bringesløyfe. 

Fortau
Fortau etableres utenfor Nabbetorpveien 12 i krysset med Meltzers gate. Dette gjøres for å bedre 
situasjonen for gående skoleelever som skal krysse Nabbetorpveien. Fortauet vil også hindre at 
foreldre gjør en U-sving og leverer skolebarn ved adkomsten for Råkollen skole. 

Gang- og sykkelvei SGS
Eksisterende gang- og sykkelveisystem langs Nabbetorpveien videreføres. Det etableres nye 
gang- og sykkelveier inn mot skolegården både i nord og i øst ved hente-bringesløyfene. 

I dag danner skolegårdens asfaltsareal forbindelse mellom stisystemet langs vollene og gang- og 
sykkelveien i Nabbetorpveien. Dette er en mye brukt forbindelse av gående og syklende. Derfor 
videreføres forbindelsen form av regulert gang- og sykkelsti.

Annen veggrunn grøntareal SVG
SVG annen veigrunn grøntareal er grøft og sidearealer til veiene. Deler av arealene inngår i 
frisiktsoner for tilstøtende kjøreveier. For enkelte av områdene er SVG benyttet som 
utfyllingsareal mot nærmeste eiendomsgrenser eller formålsgrenser. 

Mellom SGS og SKV i Nabbetorpveien skal allébeplantning bevares (Hensynssone grønnstruktur 
H540). Utbedring av kryss er utformet slik at trærne bevares. Hensynssonens utstrekning 
reflekterer behov for å verne trærnes rotsone. 

Det tillates å krysse SVG med bil for adkomst til boliger langs strekningen, jf. steder markert 
med avkjørselspil på plankartet. 

Parkeringsplasser SPP1-4
SPP1 skal være parkeringsplasser for lærere. Parkeringskrav er satt til minst 0,5 og maksimalt 
0,6 parkeringsplasser per ansatt. Disse parkeringsplassene vil også kunne brukes i forbindelse 
med aktivitet på vollene, i Gamlebyen, på skolen eller Kongstenhallen utenom skoletid. I
sentrumsplanen for Fredrikstad er det ikke angitt parkeringskrav for skole. Til sammenligning har 
Sarpsborg parkeringskrav for skoler i sentrum på 0,08 parkeringsplasser per elev over 18 år og 
0,24 parkeringsplasser per ansatt. For skoler utenfor sentrumsområder er parkeringskravet for 
skoler i Sarpsborg 0,6 parkeringsplasser per ansatt. 

I område SPP2-4 nærmest skolene settes det av 5 HC-parkeringsplasser. Det vil tilsvare minst 
7% av det totale antallet parkeringsplasser. 

Park GP
GP1-3 reguleres til park. GP1 regulerer bla eksisterende volleyballbane samt gress-slette 
nordvest for skolen. GP2 og GP3 regulerer areal mot «vollene», her inngår ballbinge og akebakke 
(som må flyttes på) sør for skolen. Formålet Park er valgt for å tydeliggjøre at det ikke er et 
område for bebyggelse ettersom dette er en del av det verneverdige forterrenget rundt 
Gamlebyen. 

Vegetasjonsskjerm GV
Det etableres en vegetasjonsskjerm som skjerming mot vind av lekeplass BLK og som visuell 
skjerming av parkeringsplassen. 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Bebyggelsen som reguleres er basert på et skisseprosjekt utarbeidet av Pluss Arkitektur på 
oppdrag for kommunen. 

For Gudeberg og Råkollen skole i Fredrikstad etableres det en funksjonell og moderne 
skoleutvidelse. Hovedvolumene av eksisterende bebyggelse beholdes, og paviljonger og noe 
tilbygg erstattes av en ny fløy. 

Utvidelsen plasseres mot øst på tomten, lengst mulig fra forterrenget rundt Gamlebyen. 
Tilbyggets største areal vil bli plassert i andre etasje med et 5 m høyt åpent skoletorg under. Ved 
skoletorget vil det bli etablert tydelige adkomster til både Gudeberg og Råkollen skole. Den nye 
delen vil inneholde adkomstsoner, Råkollen skole og lærerarbeidsplasser. Koblingen mellom 
skolene vil skje ved at det etableres felles lærerarbeidsplasser. 

Bygningsforslaget har som ambisjon å minimere byggets fotavtrykk for å frigjøre mest mulig 
utomhusareal, noe som muliggjør en effektivt inndeling av tomten. Det åpne arealet i første 
etasje vil opprettholde forbindelsen gjennom skolegården til det grønne. 

Elevene ved Råkollen skole vil ha behov for å kunne leke ute på et skjermet areal. Dette skapes 
ved å etablere en skjermet skolegård på bakkeplan og en skolegård som takterrasse utenfor 
andreetasje. Resten av skolegården vil også bli delt inn i ulike soner tilpasset lek for de 
forskjellige alderstrinnene. 

Utover det som konkret planlegges som bygningsmasse etter utbygging tillater planen ikke annet 
enn helt minimale utvidelser av hensyn til utomhusareal til skolegård. Planen åpner imidlertid for 
en omdisponering av arealer, men det forutsetter at noe rives før noe nytt kan bygges. 

Figur 35: Hovedkonsept med åpent første etasje gjennom skolegården. (Kilde: Plus arkitektur)
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Figur 36: Arealer i romprogrammet for skolene (kilde: Plus arkitektur)

Figur 37: Volumoppbygging for skolene (kilde: Plus arkitektur)
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Figur 38. Skisse som viser prinsippene for adkomst og utforming av overdekket skolegårdsareal ved 
entreene. Det vil bli etablert to forskjellige hente-bringesløyfer, en til Gudeberg skole i nord og en til 
Råkollen skole i sørøst. (kilde: Pluss arkitektur)
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Figur 39: prinsipp for snitt gjennom skolen. 

Figur 40: Skisse til ny bebyggelse sett fra nordøst. 
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Figur 41: Skisse til ny bebyggelse sett fra sørvest. 

6.4 Adkomst og trafikkløsning

Det fleste elever kommer gående eller syklende fra sør i Nabbetorpveien. Mange kommer også til 
skolen fra nord i Nabbetorpveien og fra gangstien langs vollgraven. 

Gudeberg skole vil få en utvidet hente- og bringesløyfe i nord. Råkollen vil få en hente- og 
bringesløyfe ved inngangen i sørøst. Råkollen-elevene kommer til skolen i drosje. De fleste har 
også behov for at noen fra skolen møter dem ved drosjen. Derfor er det behov for å ha en egen 
hente- og bringesløyfe for Råkollen-elevene og at den er plassert så nær Råkollen skoles inngang 
som mulig. 

I dag bruker eneboligen i Nabbetorpveien 13 deler av skolene eiendom som adkomst. 
Nabbetorpveien 13 vil få ny adkomst fra Nabbetorpveien ved den sørlige tomtegrensen. Dermed 
frigjøres mer areal til skoleelevene ved den sørlig entréen til skoleområdet. 

Ved den sørlige entréen til skoleområdet er det i dag rester av to bussholdeplasser. Asfaltert 
område i Nabbetorpveien er så bredt at det er mulig å gjøre en U-sving. I planen strammes veien 
opp og arealer for gående blir tydeligere ved at alléen forlenges og at det etableres et nytt fortau 
utenfor Nabbetorpveien 12. Dermed blir det kortere strekning i kjørevei for elever som krysser 
veien ved gangfeltet. Det vil bidra til å gjøre adkomsten tryggere. 
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Det vises også til kapittel 8 konsekvensutredning for en grundig vurdering av trafikk og gang- og 
sykkelveier. 

6.5 Miljøfokus

Skolen ligger i et område der det er tilknytningsplikt for fjernvarme. Det er satt krav til 
maksimalt antall parkeringsplasser for biler og det er god dekning på sykkelparkering. 

6.6 Universell utforming

Byggeteknisk forskrift TEK 17 stiller krav om universell utforming av skoler og skolegårder. Dette 
vil bli fulgt. Tomten er flat slik at utomhusarealer enkelt oppnår universell utforming. Bygget 
svarer også til krav om universell tilgjengelighet. Det er planlagt heis opp til uteområdene på 
taket av den nye delen av skolen. 

6.7 Uteoppholdsareal

For redegjørelse for uteoppholdsareal vises det til kap 8 konseknvesutredning og kapittel om 
barn og unge. 

6.8 Avbøtende tiltak/ROS

Det vises til kap 8 konseknvesutredning og kapittel om ROS.

6.9 Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av skolegården, veisystemer, parkeringsplass, nye 
allétrær i Nabbetorpveien og vegetasjonsskjermer. 

6.10 Utbygging / gjennomføring

Utbyggingen ble politisk vedtatt våren 2017. Planlagt byggestart er sommeren 2019. 
Byggeperioden starter med riving av brakker og tidligere vaktmesterbolig. Dette arbeidet kan 
bare gjøres mens elevene har sommerferie. 
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7. VIRKNINGER

7.1 Generelt

Virkninger for de fleste temaene er beskrevet i kapittel 8 Konsekvensutredninger. I dette 
kapittelet beskrives bare andre temaer. 

7.2 Overordnede planer

Planen er i hovedsak samsvar med overordnede planer. Se også kommentarer i kapittel 4 om 
overnordnede føringer. 

Ballbinge, volleyballbane og noe av skolegårdens areal helt i syd er plassert i formål park med 
hensynssone båndlagt etter kulturminneloven. Dette er eksisterende bruk som videreføres i 
planen.

7.3 Solforhold og lokalklima

Sol-skyggediagram viser at solforholdene for nærmeste naboers hager i liten grad vil bli påvirket 
av ny bebyggelse i sommerhalvåret. 

Sol-skyggediagram viser at deler av skolegården vil være skyggelagt deler av ettermiddagen. 
Deler av skolegården vil også være skyggelagt tidlig formiddag. Planlagt bygningsmasse har en 
sør-nordlig retning, noe som gjør at det meste av skolegården vil være i sol midt på dagen. 

Det åpne landskapet mot Gamlebyen gjør skolen utsatt for den fremherskende vindretningen fra 
sørvest.  Pga hensyn til kulturmiljøet vil det i liten grad være mulig å etablere elementer som 
skjermer for vind. Det er imidlertid tatt inn rekkefølgebestemmelser om etablering av 
skjermende vegetasjon sør for skolegården rett utenfor planområdet. 

Figur 42: Sol-skygge-diagram som viser situasjonen etter utbygging. 
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Det vises også til vedlagt «Skyggediagram». Der vises i detalj dagens situasjon og fremtidig 
situasjon for tre klokkeslett måned for måned. Diagrammet viser at ved storefri vil store deler av 
skolegården være solbelyst fordi solen slipper inn mellom bebyggelsen fra sør. 

7.4 Folkehelse og kriminalitetsforebygging

Fokus på lyssetting kan øke trygghetsfølelsen i området og hindre bla. hærverk. Etter 
utbyggingen vil skolegården bli vesentlig bedre belyst enn hva som er situasjonen i dag. Et annet 
viktig tiltak vil være å tilby aktiviteter på kveldstid, slik at det stadig er “folk i området”. 
Skolegården vil være åpen for besøkende utenom skolens åpningstid. 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven

Vurdering av området med hensyn på naturmangfoldlovens §§8-12:

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig ved at dam (vollgraven) og store trær (alléen i 
Nabbetorpveien) er naturverdier som er registret. Det vises til konsekvensutredningen for 
naturverdier i kap 8.4.

§9: Føre-var-prinsippet
Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Det er heller 
ikke fare for avrenning til vollgraven ettersom fordrøyningsbasseng vil bli etablert. 

§10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Se kommentarer til § 8-9.

§11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet.

§12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Skoledrift vil ikke utgjøre fare for naturmangfoldet. Vanlig byggeteknikk under utbygging anses 
ikke utgjøre fare for naturmangfoldet. 

7.6 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere

Nabo i Nabbetorpveien 13 har sin innkjørsel på kommunal grunn. Skolegården er trang og 
adkomstområdet til skolen fra Nabbetorpveien er også trangt. Derfor legger planen opp til at 
Nabbetorpveien 13 får ny adkomst rett fra Nabbetorpveien i tomtens hjørne mot sørøst. Det er 
kontakt mellom kommunen og eier av Nabbetorpveien 13.
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Figur 43: Innkjørsel til Nabbetorpveien går i dag over skolens eiendom.

7.7 Interessemotsetninger

Det har vært gjennomført møter med naboer i boligene i Nabbetorpveien og med borettslaget 
nord for skolen. De fleste naboene har uttrykt at man ser positivt på en oppgradering av 
skoleanlegget. Noen ønsker fritt utsyn mot skolegården og er takknemlig for at brakkene nå blir 
fjernet. Andre er bekymret for å bli forstyrret av støy og aktivitet i skolegården. Landskapsplanen 
er justert for å imøtekomme naboenes ønsker i størst mulig grad. Boder er flyttet slik at de 
skjermer for lyd uten å gi en tett vegg over en lang strekning. Sykkelparkering vil få tak, men 
ikke tett vegg. Det har vært mulig å imøtekomme naboer på de fleste, men ikke på alle, 
punkter. 

7.8 Nødvendige offentlige og private tiltak

Skolebygging er kommunens ansvar. Det kreves således kommunale vedtak for å gjennomføre 
utbyggingen på skolen og de rekkefølgekravene som reguleringsplanen krever. 

Endring av avkjørsel til boligen i Nabbetorpveien 13 vil kreve tiltak av grunneier. 
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8. KONSEKVENSUTREDNING

8.1 Bakgrunn for konsekvensutredningen

8.1.1 Planprogrammets krav

Planarbeidet omfattes av krav om konsekvensutredning. Se også kap 2.4 for vurdering etter 
Forskrift om konsekvensutredninger. Planprogram ble vedtatt av bystyret 15.06.17.

I hht planprogrammet foreslås følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen: 

� Kulturminner og kulturmiljø
� Naturmangfold 
� Friluftsliv 
� Landskap
� Forurensing 
� Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3
� Mulige trusler som følge av klimaendringer
� Tilgjengelighet for alle til uteområde og gang- og sykkelveinett
� Barn og unges oppvekstsvilkår
� Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
� Trafikkforhold 

For redegjørelse av innholdet i planen og for en begrunnelse for tiltaket vises det til kapittel 2-3
og kapittel 6.

For redegjørelse for overordnede plandokumenter vises det til kapittel 4. 

For redegjørelse for offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring vises det til 
kapittel 7. 

8.1.2 Alternativvurderinger

I konsekvensutredningen skal to alternativer utredet i tillegg til 0-alterantivet. Alternativene 
varierer i omfang for utbygging og gir ulikt antall ansatte og elever på skolen. De ulike 
alternativene som skal utredes er følgende: 

1. 0-alternativet: 
Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En 
utredning/beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene for, eller utviklingen i 
området, dersom tiltaket ikke gjennomføres. 

2. Alternativ 1
Å flytte Råkollen skole til Gudeberg og fortsette å kun benytte dagens skolebebyggelse 
(inkludert midlertidige paviljonger), uten utvidelser, for både Gudeberg og Råkollens 
elever og lærere. Det forutsettes at en mer intensiv bruk av skolegården betyr en 
oppgradering av skolegården. 

3. Alternativ 2: Planforslaget
Å flytte Råkollen skole til Gudeberg, samt utvide Gudeberg skole for å erstatte 
midlertidige paviljonger og for å få plass til nye elever og lærere fra Råkollen skole. 
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Figur 44: Alternativ 0 er dagens situasjon videreført. Alternativ 1 er etablering av Råkollen skole i 
eksisterende bygningsmasse med en oppgradering av skolegården. 

Figur 45: Alternativ 2 er foreslått utbygging med riving av brakkene og et nytt tilbygg mot øst.
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Alternativ 1 og 2 vil medføre en økning på omtrent 50 elever med sammensatte lærevansker, de 
fleste vil ankomme til skolen i drosje, samt cirka 50 nye lærere. 

Dersom konsekvensutredningen konkluderer med at det er mest riktig å gå videre med alternativ 
2, vil også to alternative utforminger av utearealene vurderes i reguleringsplanen. 

8.1.3 Konsekvensutredningens struktur

Hvert delkapittel (tema for tema) har lik struktur i konsekvensutredningen: 

1. Fra planprogrammet om…
2. Dagens situasjon for…
3. Konsekvenser av planforslaget for…
4. Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for…
5. Konklusjon og avbøtende tiltak for...

Sett i forhold til alternativene i konsekvensutredningen betyr det følgende: 

� «Dagens situasjon» beskriver innholdet i 0-alternativet. Indirekte beskriver det også ofte 
innholdet i alternativ 1, da dette også betyr at eksisterende bebyggelse beholdes uendret. 

� «Konsekvenser av planforslaget» beskriver alternativ 2 og konsekvenser av dette. 

� «Alternativvurdering for 0-alternativet og alternativ 1» beskriver konsekvenser av 0-
alternativet og alternativ 1. 
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8.2 Kulturminner, kulturmiljø og landskap

8.2.1 Fra planprogrammet om kulturmiljø

Planområdet inngår delvis i det åpne landskapsrommet mot Gamlebyen, som er en del av et 
større område (festningsbyens forterreng) anvist som båndleggingssone etter kulturminneloven 
(H730). Gamlebyen representerer et viktig kulturmiljø med nasjonal verdi.

Datagrunnlag og metode for kulturminner og kulturmiljø
Kartlegge eksisterende og kjent informasjon om kulturminner og kulturmiljø i området. 
Gjennomføre grundige befaringer og utredinger/analyse i planbeskrivelsen. Planområdet ligger 
ved et verdifullt og sårbart kulturlandskap, mot slettene og vollene inntil Gamlebyen. Ballbingen, 
volleyballbanen og den eksisterende delen av skolebebyggelsen og ny bebyggelse vil eksponeres 
mot kulturlandskapet. 

Datagrunnlag og metode for landskap
Visuelle befaringer på stedet med vurderinger av høyder på eksisterende bebyggelse, og 
tilpassing av ny bebyggelse til miljøet. Det skal vies særlig oppmerksomhet mot eksponering mot 
Gamlebyen. Mulige avbøtende tiltak skal drøftes. Det planlegges ikke bygningsmessige utvidelser 
utover skoletomtas utstrekning slik formålet er vist i kommunedelplan for byområdet (offentlig 
og privat tjenesteyting). Hensynet til landskapet er derfor i stor grad allerede ivaretatt av 
planområdets avgrensning. 

Temaene kulturminner og kulturmiljø samt landskap er i stor grad sammenfallende. Derfor 
utredes temaene samlet. 

8.2.2 Dagens situasjon for kulturmiljø

Det er foretatt grundige befaringer og en utsjekk i databaser for kulturminner, herunder 
www.miljostatus.no og Fylkeskonservatorens nettside med oversikt over kulturmiljøer og 
kulturlandskap. Innenfor planområdet er det ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer,
heller ikke SEFRAK-registrerte bygninger.

Planområdet grenser til forterrenget til Gamlebyen. Gamlebyen representerer et viktig kulturmiljø 
med nasjonal verdi. Det åpne landskapsrommet mot Gamlebyen, som er en del av et større 
område (festningsbyens forterreng) anvist som båndleggingssone etter kulturminneloven (H730)
i kommunedelplan for sentrumsområdet.

Områdene mellom vollene og Prestelandet/Gudeberg skole oppfattes som en del av Gamlebyen 
og er sårbare for blant annet gjengroing, trafikk, endringer i bygningsskala og materialbruk (jfr 
Stedsanalysen 01.11.03).

Som et nasjonalt verneverdig kulturmiljø og kulturlandskap er Gamlebyen og området rundt 
Gamlebyen registrert i mange forskjellige registre. Her nevnes Kulturminneplanen for Østfold, 
NB!-registeret og KULA. 
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Figur 46: Vollgraven og forterrenget med Gudeberg skole og boligblokkene i Nabbetorpveien sett fra 
Gamlebyen. 

Figur 47: Vollgraven og forterrenget med Gudeberg skole og boligblokkene i Nabbetorpveien sett fra 
Gamlebyen. 
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Figur 48: Kartutsnitt fra kommunedelplan for sentrumsområdet. Hensynssonen for båndlagt etter 
kulturminneloven er vist med skravur i rutenett over grønn farge.

Figur 49: Kart hentet fra registreringen i KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). 
Registreringen omfatter Gamlebyen med vollgrav og forterreng, Kongsten fort, Byens Marker, Kongsten 
hageby Vaterland og Katrineborgåsen. 
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Figur 50: Kart hentet fra NB!-registeret. NB!-registeret er en registrering kulturmiljøer i byer og 
tettsteder som har nasjonal interesse. I Fredrikstad er Gamlebyen med forterreng, Kongsten fort, 
Vaterland og Isegran et av det utpekte områdene med verneverdi. 

I NB!-registeret finnes følgende beskrivelse av verneverdiene for Gamlebyen: 

Beskrivelse og begrunnelse

Beliggenhet
Delområdet omfatter hele byområdet som ligger innenfor festningen i Fredrikstad, samt 
omliggende kanaler, deler avGlomma og øya som ligger utenfor gamlebyen i Glomma.

Beskrivelse
Fredrikstad ble anlagt by i 1567 som erstatning for Sarpsborg som ble brent av svenskene.
Etter at Norge hadde mistet Bohuslän med Bohus festning i 1658 ble byen av strategisk interesse 
for landets forsvar ogden ble omsluttet av forsvarsverk etter planer av generalkvartermester, 
oberst Willem Choucheron. Disse ble approbert av Fredrik III i 1663. I tillegg til festning ble 
Kongsten fort anlagt i løpet av 1680-årene, samt fort på Isegran i Glomma og Cicignon på 
vestbredden av elva.

Festningen ble nedlagt som aktivt militært anlegg i 1903.

Festningsstrukturen har vært lite endret, derfor fremstår Fredrikstad festning med gamlebyen 
som en av de mest intakte festningsbyer i Nord-Europa. I perioden 1990 – 1994 ble 
festningsverkene strammet opp og restaurert etter planer godkjent av Riksantikvaren. 

Jf for øvrig Verneplan for Fredrikstad festning, godkjent av Riksantikvaren i brev av 26.10.2006
og senere fredningsarbeid.

Nasjonal interesse
Festningen i Fredrikstad står som et viktig monument over byens historiske militære posisjon. 
Fredrikstad er en av de mest intakte festningsbyene i Nord-Europa, og interessen for 
festningsstrukturen strekker seg derfor langt utover den nasjonale interessen.
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Figur 51. Kart hentet fra en registrering av kulturmiljøer i forbindelse med arbeidet med fylkesplanen for 
Østfold fra 2008. Utpekte områder er senere tatt inn i fylkesdelplanen for kulturminner. Område nr 26 
omfatter Gamlebyen-Kongsten-Isegran-Cicignon. Dette området omfatter bebyggelse sør for 
Fredrikstadbroa. Det betyr at hele planområdet ligger innenfor det registrerte området.

Figur 52: utdrag fra teksten til område 36 i registreringen i forbindelse med fylkesplanen 2009.
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Gudeberg skole ligger i utkanten av festningsanlegget. Forterrenget, de grønne gresslettene 
rundt vollgraven, er vernet. Derfor er tiltak i dette området i utgangspunktet ikke tillatt. I løpet 
av de siste to tiårene er følgende tiltak etablert i det vernede forterrenget: sandvolleyballbane,
ballbinge og akebakke («Haugen»). 

Utover dette er det spesielt et forhold ved skoletomten som er avgjørende for vernet til 
Gamlebyen: overgangen fra forterrenget til den omkringliggende bebyggelsen. Bebyggelsen 
danner en vegg som avslutning på forterrenget. I dette område er det ønskelig med en gradvis 
opptrapping av bebyggelsens høyde. Det er også positivt med vegetasjon som skjuler 
bebyggelsen og dermed danner en illusjon av et historisk landskap.

Figur 53: Gudeberg skole, markert med rød ring, ligger i utkanten av festningsanlegget. Grunnlagskartet 
er hentet fra NB!-registeret. 

8.2.3 Konsekvenser av planforslaget for kulturmiljø

Utbygging av skolebygninger og skolegård vil potensielt sett kunne få konsekvenser for 
kulturmiljøet rundt Gamlebyen. Det åpne forterrenget, avgrenset som det båndlagte området i 
kommunedelplanen, er viktig å bevare åpent. Skolens lave bebyggelse ut mot forterrenget 
danner i dag en gradvis overgang fra det åpne landskapet til den høye bebyggelsen ved 
boligblokkene. 
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Ny skolebebyggelse plasseres i planområdets nordøstre del, lengst mulig tilbaketrukket fra det 
åpne landskapet. Det høyeste partiet av skolen vil bli omtrent like høyt som de eksisterende 
boligblokkene. Det vil bli noe synlig fra Gamlebyens forterreng, men det vil ikke bryte med 
silhuetter. 

Bortsett fra evt silhuettvirkning anses det ikke nødvendig at bebyggelsen skal ha en form som 
spiller på tradisjonell bebyggelse. Til det er avstanden til Gamlebyen for stor. Med tilbygg som 
opplevelse som bebyggelse i annen rekke sett fra Gamlebyen betyr det at det ikke vil være 
samspill med bebyggelsen i Gamlebyen uansett. 

Fargevalg kan ha betydning for i hvor stor grad bebyggelsen blir synlig fra Gamlebyens 
forterreng.  I dag har skolebebyggelsen fasader i grå fasadeplater og rødt tegl. Det er farger som 
gjenfinnes i bebyggelsen inne i Gamlebyen. Sterke farger og reflekterende fasadematerialer vil 
kunne bryte med dette. 

«Haugen» helt sydøst i planområdet er skolebarnas lille akebakke. For å gi plass til gang- og 
sykkelveiforbindelsen må haugen flyttes noe mot sør. Den ligger imidlertid tett på eneboligene og 
er avgrenset av den eksisterende gang- og sykkelveien. Endringen sett fra vollene vil nesten ikke 
bli merkbar. 

Det settes av areal til en mulig lekeplass vest for parkeringsplassen som erstatning for en 
tidligere lekeplass der det nå planlegges parkering. Opparbeidingen av lekeplassen med 
lekeapparater og vegetasjon vil kunne danne en grønn vegg i landskapet som markerer 
avslutningen på forterrenget til Gamlebyen. 

Samlet vurdering: liten negativ konsekvens

Figur 54: Lilla ringer markerer plasseringen for ny lekeplass i nordvest og for «haugen» i sørøst. 
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Figur 55. Fotomontasje. Gudeberg skole etter utbyggingen sett fra vollene i vest. 

Figur 56. Fotomontasje. Gudeberg skole etter utbyggingen sett fra vollene i sørvest. 
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Figur 57. Fotomontasje. Gudeberg skole etter utbyggingen sett fra vollene i sør.

Figur 58. Fotomontasje. Gudeberg skole etter utbyggingen sett fra Fredrikstadbroa.
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Figur 59: Gudeberg skole sett fra vollgraven i sør. 

Figur 60. Snitt gjennom skolen fra øst til vest. Tomannsbolig i Nabbetorpveien til venstre på tegningen. 
Boligblokkene i nærheten er i fire etasjer. Dette er samme høyde som skolens høyde i tre etasjer. 

8.2.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for 
kulturmiljø

0-alternativet: 
En uendret situasjon betyr at kulturminnehensynene ikke påvirkes, heller ikke over tid. 
Ingen konsekvenser

Alternativ 1: 
Ved alternativ 1 vil skoleområdet brukes mer intensivt. Dette vil ikke få konsekvenser for 
kulturminnehensynene i og med at bebyggelsen ikke endres. \
Ingen konsekvenser
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8.2.5 Konklusjon og avbøtende tiltak for kulturmiljø

Ettersom ny bebyggelse plasseres på tilbaketrukket bak eksisterende lavere bebyggelse vil dette 
begrense synligheten sett fra Gamlebyen. Bestemmelser om materialbruk vil ytterligere sikre at 
ny bebyggelse i liten grad vil påvirke landskapsbildet.  Etablering av ny bebyggelse og flytting av 
“Haugen” må ses som en liten negativ konsekvens. 

Avbøtende tiltak:
Hensynssone kulturmiljø videreføres fra kommunedelplanen til reguleringsplanen. I samme 
område tillates ikke område for bebyggelse som reguleringsformål. Bestemmelser og plankart 
som sikrer en gradvis opptrapping av skolebebyggelsens høyde. 
Bestemmelser om materialbruk i skolebygningene. 
Bestemmelser som begrenser «haugens» høyde.

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.3 Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet

8.3.1 Fra planprogrammet for arkitektur

Ved gjennomføring av planlagte tiltak vil det være mulig å oppnå fasadeutforming som har 
høyere arkitektonisk kvalitet enn eksisterende bygg. Området ligger tett inntil kulturlandskapet 
for områdene ved Gamlebyen. Estetikk og utforming av ny bebyggelse vil derfor være viktige 
tema. 

Datagrunnlag og metode
Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming. Ny bebyggelse vil i planbeskrivelsen illustreres 
med skisser, snitt og fotomontasje/3D. Det skal drøftes i hvilken grad endringene/utvidelsene 
kan få konsekvenser. 

8.3.2 Dagens situasjon for arkitektur

Gudeberg skole ble innviet i 1954. Det meste av bygningsmassen er fra den tiden. Bygningene 
har fortsatt det opprinnelige 50-tallsuttrykket. Fasadematerialene er rød tegl, grå platekledning 
av nyere dato og hvite vinduskarmer. 

I 2001 ble det satt opp paviljonger/brakker med klasserom øst på skolegården, nærmest 
Nabbetorpveien. Disse var opprinnelig tenkt midlertidig plassert, men er blitt stående. Brakkene 
har trekledning malt i oker og teglrød farge. 

Figur 61: Bildet viser hovedbygningen til Gudeberg skole.
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Figur 62: bildet viser brakker nordøst i planområdet, med skolegården til høyre. Bak brakkene skimtes 
nabobebyggelsen med boliger fra 1930- og 1950-tallet. 

Figur 63: Bildet viser eksisterende skolebygning sett fra sørøst. Bebyggelsen er tidstypisk for 1950-
tallets bebyggelse. Tilbygget vil komme i denne delen av skolegården. 

Boligbebyggelsen langs Nabbetorpveien øst for skolegården er eneboliger/tomannsboliger fra 
perioden 1920-1960. Boligene er i to etasjer med kjeller på tomter som er ca 600-1000 kvm 
store. Boligene har trepanel og er malt i hvite-beige-grå toner. Hver bolig bærer preg fra tiden 
den ble bygget. 

Skolegården og skolebebyggelsen er lite synlig fra Nabbetorpveien. Skolen er synlig ved 
adkomstområdet i nord og ved adkomsten mellom Nabbetorveien 13 og Nabbetorpveien 17. 
Ellers oppleves boligene i Nabbetorpveien sammen med allétrærne som gaterommets vegg. 
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8.3.3 Konsekvenser av planforslaget for arkitektur

Følgende er hentet fra arkitektens konseptbeskrivelse:  

«Prosjektets konsept er et åpent, gjennomgående og tydelig artikulert uterom, der 
byggets hovedvolum utgjør en naturlig brikke i det helhetlige landskapsgrepet. 

Dagens uterom rundt den eksisterende Gudeberg Skole fremstår som lite planlagt, 
udefinert og uten innbydende innhold. Det er vanskelig å se at den skal bidra til 
mulighet for etableringen av ny bygningsmasse da kapasiteten i uterom i dagens 
situasjon allerede er veldig utfordret. 

Funksjonelle premisser
Nybygg for Råkollen skole vil få et samlet areal på ca 3000m2. Det vil i hovedsak 
inneholde funksjoner for spesialundervisning og arealer for administrasjon. Dette 
er tenkt delt i felleskap med Gudeberg skole. Felles administrasjon er et krav fra 
byggherre og har vært en styrende drivkraft for prosjektets volummessige 
sammensetting. Dette kravet gjør at bygget bør plasseres i nærhet til, eller tett på, 
den eksisterende Gudeberg skole, da dette gir mulighet for en direkte, fysisk 
forbindelse mellom byggene. Det ønskes også at begge skoler får et tydelig felles 
inngangsparti for publikum med effektive forbindelser til begge skoler.

Råkollen skole tilbyr også undervisning for elever med ulike spesielle behov. Derfor 
var det et tydelig ønske om å ikke blande elevadkomst med Gudeberg, og skille 
disse i to tydelige enheter. Dette var også en av de viktigste faktorer bak 
utformingen og organiseringen av nybygget.

Hovedgrep
Byggets volum består av to kompakte baser i første etasje med hoveddelen hevet 
og plassert på toppen av basene. Grepet sørger for at utearealet på bakkeplan 
beholdes i størst mulig grad. Uterommet skaper et tydelig og helhetlig 
landskapsforløp som knytter sammen nordre og søndre del av tomten. Med 
hevingen av hovedvolumet vil mye av uterommet være overdekket og med 5 
meters frihøyde under bygget, vil uterommet bli definert og være et trygt sted for 
ulik, kvalitetsrik aktivitet.

De to basene i første etasje utgjør et mykt og organisk volum, med runde hjørner 
som er tilpasset det naturlige landskapsforløpet og bevegelsesmønster. Base 1 
(Gudeberg) i nord er plassert tett på eksisterende Gudeberg skole og vil inneholde 
felles adkomst for publikum for begge skoler. Base 2 (Råkollen) i sør vil fungere 
primært som en egen adkomst for Råkollen sine elever og ansatte. Basen vil bestå 
av arealet for SFO med egen uteplass samt egen spesiell gymsal med dusj og 
garderobefasiliteter. Det etableres en stor takterasse på toppen av basen. 
Takterrassen fungerer som en del av et areal for spesialtilpasset uteopphold for 
Råkollen. 

Hovedbygget vil inneholde undervisningsarealer og klasserom for Råkollen i den 
sørlige delen av bygget. I den nordre delen legges det opp til en 
administrasjonsfløy for begge skoler. I tillegg vil det etableres en broforbindelse 
direkte til andre etasje i det eksisterende Gudebergbygget.



GUDEBERG OG RÅKOLLEN SKOLE 67 (119)

Ramboll

Hovedvolumet vil fremstå som en enkel, rektangulær boks. Fasadeuttrykket vil 
tydelig gjenspeile byggets funksjonelle innehold. Et artikulert system av 
sammensatte vinduer i ulik størrelsesformat vil gi fasaden en klarhet, samtidig vil 
den skape visuell variasjon i fasaden.

Hovedbygget vil plasseres med 20,4 m avstand fra nabogrense til villabebyggelsen 
i Nabbetorpveien.

Det skjæres ut 3 større hull gjennom volumet for å slippe mer sol og dagslys inn i 
det underliggende uterommet og det plasseres et mindre påbygg på toppen av 
hovedvolumet. Påbygget trekkes inn fra hovedfasaden med 6,5m mot 
naboeiendommene i øst slik at den ikke oppfattes som for stor eller massiv. 
Påbygget vil inneholde arealer for personalet samt teknisk rom. Delen av taket vil 
kunne brukes som en takterrasse for personalet.

Byggets totale høyde vil bli 14,8m med det øverste taket på k+20,9 samt gesims 
mot naboeiendommer i øst på k+16,4 ekskl. rekkverk (k+17.6 inkl. rekkverk).

Nybygget for Råkollen vil fremstå som et moderne byggverk og være 
kontrastskapende samtidig som det er kompletterende og innbydende. 
Arkitekturen vil uttrykke enkelhet, tydelighet og ærlighet, i god harmoni med 
omgivelsene. Men sin lange, utstrakte bygningskropp som er hevet over 
bakkeplan, vil bygget skape en letthet og transparens som vil forsterke en visuell 
akse mot festningsanlegget og dermed være en berikelse for stedet og dets 
allsidige bruk. 

Det vil benyttes farger og materialer med ulike taktile egenskaper for å forsterke 
byggets visuelle utrykk. Byggets arkitektur vil kunne tydelig formidle omgivelsene 
om sin nysgjerrighet, aktivitet og samhold.»

Figur 64: Prinsippsnitt (Kilde: Plus arkitektur)
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Figur 65: Hovedgrepet med et åpent uterom i første etasje. (Kilde: Plus arkitektur)
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Figur 66. Skisse til ny bebyggelse sett fra nordøst. (Kilde: Plus arkitektur)

Figur 67: Skisse til ny bebyggelse sett fra sørvest. (Kilde: Plus arkitektur)
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Figur 68: Snitt fra øst til vest sett mot sør. (Kilde: Plus arkitektur)

Figur 69: Fasaden sett fra nordøst ved adkomsten til Gudeberg skole. (Kilde: Plus arkitektur)

Figur 70: Fasade sett fra øst ved adkomsten til Råkollen skole. (Kilde: Plus arkitektur)
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Som det er beskrevet i forrige delkapittel vil bebyggelsen i liten grad være synlig fra ferdselsåren 
Nabbetorpveien. Det gjelder også etter utbygging da trær og boligbebyggelse i Nabbetorpveien
danner tydelige vegger og retning i Nabbetorpveien som byrom. 

Arkitekten har vektlagt et tilbygg som har et arkitektonisk uttrykk fra dagens bygningsstil 
beskrevet som at «Nybygget for Råkollen vil fremstå som et moderne byggverk og være 
kontrastskappende samtidig som det er kompletterende og innbydende. Arkitekturen vil uttrykke 
enkelhet, tydelighet og ærlighet, i god harmoni med omgivelsene.» På den måten vil tilbygget, 
som all annen bebyggelse i området, speile sin egen tid. 

Det vises til forrige kapittel om kulturmiljø for en redegjørelse av bebyggelsens forhold til 
Gamlebyen. 

Det planlegges høy utnyttelse av tomten. Derfor er det viktig å sikre arkitektoniske kvaliteter fra 
hovedkonseptet i bestemmelsene. Sett i forhold til dagens bebyggelse med til dels slitt 
bebyggelse fra 1950-tallet og nyere enkle brakker vil et nytt bygg av god arkitektonisk kvalitet 
oppleves som et løft for området. Liten positiv konsekvens.

8.3.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for 
arkitektur

0-alternativet: 
Ingen endring av bebyggelsen betyr en uendret situasjon i forhold arkitektonisk og estetisk 
utforming gitt at bebyggelsen vedlikeholdes. 
Ingen konsekvens

Alternativ 1: 
Ingen endring av bebyggelsen betyr en uendret situasjon i forhold arkitektonisk og estetisk 
utforming gitt at bebyggelsen vedlikeholdes. 
Ingen konsekvens

8.3.5 Konklusjon og avbøtende tiltak for arkitektur

Sett i forhold til dagens bebyggelse med til dels slitt bebyggelse fra 1950-tallet og nyere enkle 
brakker vil et nytt bygg av god arkitektonisk kvalitet oppleves som et løft for området. 

Avbøtende tiltak: 
Sikre i bestemmelsene at åpent område i første etasje under andre etasje ikke tillates bygges 
tett i en senere fase uten at skolegårdsareal kompenseres et annet sted. 
Sikre lyssjakt ned til overbygget skolegård i bestemmelsene. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.4 Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven

8.4.1 Fra planprogrammet om naturmangfold

Innenfor planområdet er det registrert fem lokalt viktige store gamle trær. Dette er trær som 
inngår i alléen i Nabbetorpveien. Imidlertid planlegges det ingen tiltak i og ved veiarealet
innenfor planområdet, foruten å sikre frisiktsoner og eventuelt regulere eksisterende situasjon. 
Det skal vurderes om eventuelle trær med høy oppstamming kan tillates innenfor frisiktsonene.  

Datagrunnlag og metode
Det skal tas utgangspunkt i eksisterende kunnskap og registreringer samt gjennomføre befaring 
med stedfesting av trærnes plassering. I forbindelse med planarbeidet vil det avklares om trærne 
kan bevares selv om de evt. vil ligge innenfor frisiktsonene. 

8.4.2 Dagens situasjon for naturmangfold

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. 

Innenfor planområdet er det registrert 9 lokalt viktige store gamle trær. Dette er trær som inngår 
i alléen i Nabbetorpveien. Hele alléen er registrert som verneverdig naturtype av typene 
parklandskap og store gamle tær (Se figur her under.) I tillegg er noen av trærne registret som 
den utvalgte naturtypen «hule eiker» og naturtypen «store gamle trær». Utover punktfestet 
beliggenhet er det i registreringen av enkelttrærne ikke gitt mer informasjon eller bakgrunn for 
registreringen i Naturbasen. 

Det anses ikke som nødvendig med en innmåling av trærnes plassering. Ortofoto og skråfoto gir 
et tilstrekkelig godt grunnlag for en plassering av symbol som viser trærnes plassering i 
plankartet. Planprogrammet fastslår at det ikke er behov for vurdering av arborist. Trærne er 
verneverdige, uansett tilstand, og dette kan ivaretas i forbindelse med planen uten nye 
registreringer. 

Figur 71: Utdrag fra registreringen av alléen som naturtype Parklandskap. Kilde Naturbase.no. 
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Figur 72: Kart fra naturbase.no. Innenfor planområdet ligger det naturtype «parklandskap» langs 
Nabbetorpveien. Røde prikker viser viktige naturtyper «hule eiker»/ «store gamle trær». Planområdet 
er vist med rød sirkel.

Figur 73: Skråfoto som viser trærne i Nabbetorpveien. 
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Rett utenfor planområdet ligger vollgravene rundt Gamlebyen. Dette området er registrert som 
den verneverdige naturtypen «dam». 

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster 
eller trekkveier i planområdet. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste 
for naturtyper 2011 i planområdet. 

Figur 74: utdrag fra faktaarket om Vollane som er registrert som dam i Naturbasen. 

8.4.3 Konsekvenser av planforslaget for naturmangfold

I planen foreslås alléen komplettert med to nye eiketrær der det tidligere var en bussholdeplass. 
Dette vil skape forsterke kontinuiteten i alléen, noe som styrker naturverdiene i alléen. 

Trær i alléen i Nabbetorpveien sikres i planforslaget med kartfesting, hensynssone og 
bestemmelser. Trær med høy oppstamming tillates innenfor frisiktsonene. Utbedring av 
veikryssene mot Nabbetorpveien utformes slik at trærne kan stå urørt. Hensynssonens 
utstrekning reflekterer behovet for å ta hensyn til trærnes rotsone. 

Det vil bli etablert fordrøyningsmagasin for overvann på skolegården. Derfra vil overvannet bli 
ledet til vollgraven. Denne løsningen er av naturforvaltere hos Fylkesmannen vurdert til å være 
en akseptabel løsning med hensyn til dammenes naturverdier. Se også mer under kapittel 8.9 
om overvann. 

Det må ses som positiv konsekvens at trærne i alléen får stadfestet vern i reguleringsplanen og 
at alléen kompletteres med to nye eiker.
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8.4.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for 
naturmangfold

Figur 75: Der bilen på står parkert på ortofotoet var det tidligere bussholdeplass. I 0-alternativet og 
alternativ 1 beholdes dette arealet asfaltert. I alternativ 2 kompletteres alléen med to nye eiketrær på 
den tidligere bussholdeplassen. 

0-alternativet: 
Ingen tiltak som forringer verdien av alléen, men heller ikke ytterligere vern eller 
kompletteringer. 
Ingen konsekvenser

Alternativ 1:
Ingen tiltak som forringer verdien av alléen, men heller ikke ytterligere vern eller 
kompletteringer. 
Ingen konsekvenser

8.4.5 Konklusjon og avbøtende tiltak for naturmangfold

Det må ses som positiv konsekvens at trærne i alléen får stadfestet vern i reguleringsplanen og 
at alléen kompletteres med to nye eiker.

Avbøtende tiltak: Trær i alléen i Nabbetorpveien sikres i planforslaget med kartfesting, 
hensynssone og bestemmelser. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.5 Barn og unges oppvekstsvilkår

8.5.1 Fra planprogrammet om barn og unge

Planlagt tiltak vil innebære etablering av moderne skolebygg samt oppgraderinger på lek- og 
uteoppholdsarealer i tilknytning til skolen. Dette vil representere en vesentlig endring fra dagens 
situasjon. 

Datagrunnlag og metode
Gjøre en kartlegging av dagens bruk av skolens uteområder, sammenligne hvordan bruken kan 
bli påvirket av planlagt tiltak. I tillegg skal det gjennomføres medvirkningsprosess med barn og 
unge som benytter området daglig.

8.5.2 Dagens situasjon for barn og unge

Elevene ved Gudeberg skole har bidratt til registreringer knyttet til skoleveien og nærmiljøet på 
Gudeberg i forbindelse med utarbeidelsen av stedsanalysen for Gudeberg lokalsamfunn i 2002.
Registreringen viser at barn oppfatter både skolegården, forterrenget og Gamlebyen som leke-
og oppholdsområder. Kongsten utpeker seg allikevel som det stedet som besøkes av flest barn,
noe som er naturlig da det er der de fleste barna innenfor skolekretsen bor. Når det kommer til 
utrygghet er det utrygghet knyttet til trafikken som er det dominerende temaet. 

Figur 76: Fra stedsanalysen “Lokalsamfunnet Gudeberg.” Kartet viser lekeområder for elever ved 
Gudeberg skole.

I forbindelse med stedsanalysen for Gudeberg lokalsamfunn i 2002 ble barnas skolevei kartlagt. 
De aller fleste barn går eller sykler selv til skolen. Enkelte barn i lavere klassetrinn blir kjørt til 
skolen.
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Figur 77: Kart fra stedsanalysen for Gudeberg lokalsamfunn som viser hvor skolebarna går eller sykler 
når de skal til skolen. 

Elevrådene for mellomtrinnet og ungdomsskolen samt andre tidligere elever og inspektør ved 
skolen har gitt informasjon om hvordan skolegården brukes. Skolegården har mye asfaltareal og 
noen lekeapparater. Skolegården er delt inn i forskjellige områder for de forskjellige trinnene. I 
tillegg til skolegården brukes forterrenget til Gamlebyen aktivt av elevene. Elevene på 
mellomtrinnet har lov til å bevege seg frem til den grusede stien ved vollene. Elevene på 
ungdomsskolen har lov til å gå utenfor skoleområdet i storefri. Se også vedlagte referater fra 
medvirkningsmøter med elevrådsrepresentanter ved skolen. 

Figur 78: Skolegården er i dag delt inn i separate soner for de forskjellige trinnene. Dette prinsippet vil 
bli videreført ved utbyggingen. 
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Figur 79: Barnetrinnets skolegård

Figur 80: «Bingen» og huskene. 

Figur 81: Mellomtrinnets skolegård
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Figur 82: SFO sitt uteområde

Figur 83: Ungdomstrinnets skolegård. 

Figur 84: Sittegruppe ved u ngdomstrinnets skolegård .
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Figur 85: «Vollen Rundt» er en klassisk distanse i løping for elever ved Gudeberg skole. Vollene gir også 
andre muligheter for lek og opphold for skoleelevene, f.eks. fotballbane, akebakke og 
sandvolleyballbane. 

Figur 86: Sandvolleyballbanen. I forkant ses restene av 60m-bane i grus. 
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Figur 87: Fotballmål på vollene. 

Lekeplass utenfor skolegården
Området Gudeberg/Prestelandet er avgrenset av vollene, Gamlebyveien og Fredrikstadbroa. I 
området fungerer i dag skolegården som den eneste tilgjengelige felles lekeplassen for hele 
området. Det er rikelig med lekemuligheter i private hager. Tidligere fantes lekeplasser bl a ved 
veikrysset Prestelandet/Nabbetorpveien. Den var de siste årene lite brukt ettersom det bor få 
barn på Prestelandet. 

Figur 88: Grønne sirkler markerer lekeplasser i området. Skolegården og lekeplassen i Gamlebyen er de 
lekeplassene som er flittigst i bruk. Oransje sirkel markerer lekeområder som er sperret for besøkende. 
Disse er plassert ved SFO og ved Gudeberg barnehage. Tidligere fantes lekeplasser ved 
Prestelandet/Nabbetorp og ved rundkjøringen i Gudeberg Allé, markert på kartet med liten lys grønn 
sirkel. Disse lekeplassene er nå fjernet. 
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8.5.3 Konsekvenser av planforslaget for barn og unge

Planforslaget vil gi barn og unge et uteoppholdsareal som fremmer lek og samspill. Det legges 
opp til nye områder for ballspill, apparatlek og sitteelementer.

Arealet for skolegård er lite. Retningslinjer for utforming av skoler «Miljø og helse i skolen» fra 
Helsedirektoratet anbefaler 50 kvm lekeareal per elev. Heller ikke før utbygging har barna tilgang 
til skolegårdsareal som er i tråd med de anbefalte 50 kvm per elev. Dette kompenseres imidlertid 
av de grønne gresslettene som utgjør forterrenget til Gamlebyen.

Etter utbygging i hht alternativ 2 har hver elev 15-20 kvm skolegårdsareal, avhengig av om 
allerede opparbeidede lekeområder i områder båndlagt etter kulturminneloven regnes med eller 
ikke. Dersom hver elev ved skolen skal ha 50 kvm skolegårdsareal vil det kreve en utvidelse av 
skoleområdet med ca 16 da. Med bebyggelse og båndlagt område som grenser til skolegården vil 
en utvidelse av skolearealet ikke være mulig. 

Figur 89: Dersom hver elev ved skolen skal ha 50 kvm skolegårdsareal vil det kreve en utvidelse av 
skoleområdet med ca 16 da. Dette er ikke mulig da arealet utgjør en del av det verneverdige 
forterrenget rund Gamlebyen. 

Utbygging vil skje i et område som i dag brukes som skolegård. Ved å bygge et overbygget 
skoletorg vil området fortsatt kunne brukes som skolegård etter utbygging. Overbygging gir 
imidlertid dårligere solforhold. Dette begrenses så langt som mulig ved at bygningen plasseres i 
nord-sydlig retning og at det bygges lyssjakt. 

Elevrådene på både Gudeberg skole og Råkollen skole har kommet med kommentarer til 
landskapsplanen. De synes det ser spennende ut med alle apparater, særlig de nedsenkede 
trampolinene i den overdekkede skolegården. Noen ungdomsskoleelever kommenterte at det vil 
bli mer skygge på skolegården. 

«Haugen» og «Bingen» vil bli regulert til park, men med en bruk som del av skolegården. Dette 
vil sikre at bruken videreføres. 

Viktige stier og gang- og sykkelveier vil opprettholdes eller forbedres. Planforslaget viser mulig 
ny lekeplass som erstatning for den tidligere lekeplassen ved Nabbetorpveien/Prestelandet. Dette 
kan imidlertid ikke oppveie at skolegårdsarealene blir enda mindre per elev. 

Liten negativ konsekvens
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Figur 90: Landskapsplan som viser lekeområder etter utbygging. Skolegårdens inndeling i separate 
lekeområder for SFO, barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet opprettholdes. Råkollen skole vil få 
skjermede utearealer sørøst på skolegården, både på bakkeplan og på takterrasse. I tillegg vil det bli et 
felles lekeområde for begge skolene midt i skolegården. Overdekket område er vist som svart rektangel 
på planen. 

8.5.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for barn 
og unge

0-alternativet: 
Skolegården beholdes som den er. Dagens bruk forutsettes videreført til tross for at lekeplass, 
«Bingen» og «Haugen» ikke er sikret i plan. Bruken vil også bli opprettholdt over tid i en uendret 
situasjon. 
Ingen konsekvenser

Alternativ 1:
En mer intensiv bruk av uteområdene vil kreve større grad av opparbeidelse. Dette vil antakelig 
gi et positivt bidrag fordi det med større grad av opparbeidelse betyr mindre asfaltflater. Dette 
kan imidlertid ikke oppveie at skolegårdsarealene blir enda mindre per elev.
Liten negativ konsekvens
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8.5.5 Vurdering av alternativ utforming av uteareal

Planprogrammet krever at dersom alternativ 2 samlokalisering av Gudeberg og Råkollen skoler 
med ny bygningsmasse velges skal det gjøres vurdering av en alternativ utforming av 
skolegården. I en tidlig fase så skissene til landskapsplanen for skolegården litt annerledes ut. 
Disse brukes i alternativvurderingen. 

De tidlige skissene til skolegård ble drøftet i møte med de nærmeste naboene. Naboene ønsket
ikke boder eller liknende barriere mot skolegården. De ønsket åpenhet for å skape en god 
relasjon til skolen og elevene. De ønsket også en hekk plassert utenfor eksisterende gjerde. Noen 
uttrykte uro for støy fra skolegården nattetid. 

Figur 91: Tidlig versjon av landskapsplanen for Gudeberg og Råkollen skoler. Boder er vist med mørk 
brunrød farge nærmest de fire naboene i øst. 

Alternativet har altså en negativ konsekvens for nærmeste naboer. Landskapsplanen er senere 
revidert for bedre å ivareta naboenes ønsker. 
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8.5.6 Konklusjon og avbøtende tiltak for barn og unge

Skolegården får en bedre opparbeidelse, at stisystemer sikres og at areal til ny lekeplass sikres, 
men planforslaget vurderes likevel å ha liten negativ konsekvens for barn og unge pga lite areal 
til skolegård. 

Avbøtende tiltak: Bestemmelser som sikrer mest mulig åpent og ikke overbygd areal på
bakkeplan på skoleområdet. Bestemmelser som krever etablering av lyssjakt dersom større 
arealer skal overbygges. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.6 Friluftsliv 

8.6.1 Fra planprogrammet om friluftsliv

Planområdet er fra før utbygd med bebyggelse, skolegård, ballbinge og volleyballbane. En del av 
planområdet inngår ifølge kommunens kartportal i et større friluftsområde. Det planlegges ikke 
nye byggetiltak innenfor friluftsområdet - kun en videreføring av eksisterende bruk. Likevel er 
det viktig å synliggjøre i planen hvilke konsekvenser planlagte tiltak kan medføre for friluftslivet. 

Datagrunnlag og metode 
Gjennomføre grundige befaringer på stedet med kartlegging av hvordan dagens friluftsliv kan 
utøves sammenlignet med fremtidig situasjon. Vurdere i hvilke grad planlagte tiltak medfører 
endringer for utøvelse av friluftsliv. 

8.6.2 Dagens situasjon for friluftsliv

Det er gjennomført befaringer området. Området er kartlagt som et svært viktig friluftsområde. 

Figur 92. Kart fra naturbase.no. Kartet viser kartlagt friluftsområde «Fredrikstad østsiden, Gamlebyen» 
med svært viktig verdi.
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Figur 93: Faktaark om friluftsverdier for området rundt Gamlebyen. (Kilde: Naturbase.no)

Planområdet er fra før utbygd med bebyggelse, skolegård, ballbinge og volleyballbane. En del av 
planområdet inngår ifølge kommunens kartportal i et større friluftsområde. Det store plenarealet, 
som betegnes som Gamlebyens forterreng, selve festningsanlegget og Vaterland med sine 
stiforbindelser av grusveier og brosteindekke blir sett på som en viktig arena for både lek og 
friluftsliv. Veiene gir beboere og andre besøkende et unikt turveinett. Planen ivaretar viktige 
forbindelser i form av gang- og sykkelvei. Fra Gamlebyen går Glommastien langs elva mot nord. 
Her er det gode gang- og sykkelforbindelser helt til Sarpsborg. Parkområdet innbyr til lek og 
rekreasjon gjennom hele året med et yrende fugleliv, flotte plenarealer, store skyggefulle trær, 
sjeldne planter og isdekte dammer med mulighet for skøytegåing og akebakker vinterstid. Det er 
til og med mulig å bedrive fiske og kanopadling i vollgraven. 

Figur 94. Friluftsliv på vollgraven om vinteren. 
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Den delen av planområdet som er innenfor friluftsområdet er forterrenget til Gamlebyen. 
Planområdet har en viktig funksjon som forbindelse til det større friluftsområdet rundt 
Gamlebyen for mange av de som bor på Østsiden. Konsekvenser for stiforbindelser for gående og 
syklende utredes i kap 8.7. Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett.

Figur 95: Turstiene ved vollgraven rundt Gamlebyen er populære. 

|

Figur 96: Fra vindebroa sett mot Gudeberg skole. 

8.6.3 Konsekvenser av planforslaget for friluftsliv

Det planlegges ikke nye byggetiltak innenfor friluftsområdet - kun en videreføring av 
eksisterende bruk da området er en del av det båndlagte verneområdet rundt Gamlebyen. I sør 
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planlegges noen endringer ved akebakken på skolen («Haugen») og nord for sandvolleyballbanen 
settes det av areal til lekeplass. «Haugen» vil få samme funksjon som akebakke. Lekeplassen vil 
kunne bli en fremtidig berikelse av området som friluftsområde. Dersom den opparbeides i 
fremtiden vil den f eks kunne fungere som et turmål i kombinasjon med Gamlebyen. 
Ingen konsekvens

8.6.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for 
friluftsliv

0-alternativet representerer ingen endring forhold til i dag, heller ikke på sikt.
Ingen konsekvens

Alternativ 1 representerer ingen endring forhold til i dag, heller ikke på sikt.
Ingen konsekvens

8.6.5 Konklusjon og avbøtende tiltak for friluftsliv

Ingen konsekvenser for friluftsliv i forbindelse med noen av alternativene da det ikke medfører 
endringer av forterrenget til Gamlebyen. 

Avbøtende tiltak: Ingen

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.7 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett

8.7.1 Fra planprogrammet om gang- og sykkelveinett

Slettene/det åpne landskapet sydvest for planområdet mot vollene og Gamlebyen er populære 
offentlige arealer ofte brukt til rekreasjon, lek og friluftsliv. Disse arealene har i dag god 
tilgjengelighet for brukerne av skolen og allmennheten generelt. Det er viktig at en utbygging av 
skolen ikke forringer befolkningens tilgjengelighet. 

Datagrunnlag og metode
Det skal gjennomføres en kartlegging av stisystem og gang- og sykkelveier/fortau i og ved 
planområdet. I tillegg skal det gjøres en vurdering av allmenhetens tilgang til parkeringsplasser 
som utgangspunkt for aktiviteter i området. I tillegg skal det gjennomføres medvirkningsprosess
med barn og unge som benytter området daglig. Det skal sikres at befolkningens tilgjengelighet 
ikke forringes ved gjennomføring av planarbeidet. 

8.7.2 Dagens situasjon for gang- og sykkelveinett

Figur 97. Kart som viser Glommastien med lilla stiplet linje og Kyststien med blå stiplet linje. 
Glommastien brukes både av gående og syklende. Glommastien på østsiden av Glomma brukes også som 
en del av Nasjonal sykelrute 1, Nordsjøruta. Kyststien er en tursti for gående. 
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Figur 98: Kart som viser veier og stier som brukes i et turveinett rundt skolegården. 

8.7.3 Konsekvenser av planforslaget for gang- og sykkelveinett

Skolegården er i dag en forbindelse mot turveinettverket på vollene. I planforslaget 
opprettholdes den forbindelsen ved en regulert gang- og sykkelvei sørøst i planområdet som 
danner en forbindelse mellom Nabbetorpveien og Gamlebyen. Dessuten sikres det 
gangforbindelse under andre etasje i den nye skolebygningen. Eksisterende gangstrøk (som vist i 
kartet over) vil altså bli opprettholdt. 

I dag finnes totalt 45 parkeringsplasser ved Gudeberg skole. Disse brukes til dels av besøkende 
til Gamlebyen i helgene ettersom det er et meget begrenset antall parkeringsplasser inne i 
Gamlebyen. Ved større sportsarrangementer i Kongstenhallen brukes Gudeberg skole som 
overnattingssted for aldersbestemte lag. De fleste lag som kommer til f eks cup i Fredrikstad 
reiser i personbil sammen med foreldre. De som overnatter på Gudeberg skole vil da også bruke 
parkeringsplassen som hører til skolen. 

Etter utbyggingen vil Gudeberg skole få inntil ca 60 parkeringsplasser totalt. Dette vil ivareta 
parkering opprettholdes også for besøkende i Gamlebyen og arrangementer i Kongstenhallen. 

Liten negativ konsekvens ved at deler av skolegården bygges igjen. Ingen konsekvens i forhold 
til allmenhetens tilgang til parkeringsplasser. 

8.7.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for gang-
og sykkelveinett

0-alternativet representerer ingen endring forhold til i dag, heller ikke på sikt.
Ingen konsekvens
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Alternativ 1 representerer en mer intensiv bruk av skolegården, men det vil fortsatt være mulig å 
opprettholde forbindelsene over skolegården. Alternativet representere ingen endring i forhold til 
i dag.  
Ingen konsekvens

8.7.5 Konklusjon og avbøtende tiltak for gang- og sykkelveinett

Det er svært viktig at gang- og sykkelforbindelsen opprettholdes mellom vollene mot Gamlebyen 
og Nabbetorpveien. En forbindelse under skolebygningen vil være positivt, men vil ikke være 
tilstrekkelig. 

Avbøtende tiltak: Regulert gang- og sykkelvei øst-sør i planområdet. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.8 Trafikkforhold

8.8.1 Fra planprogrammet om trafikkforhold

Fredrikstad kommune jobber for å bli en Trafikksikker kommune (les mer på 
https://www.tryggtrafikk.no/). Planområdet inkluderer bl.a. eksisterende adkomst til skolen, 
parkering, tilstøtende veiareal, gang-/sykkelvei, bussholdeplass og planen foreslår ny 
bilparkering. 

Datagrunnlag og metode
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke virkninger tiltaket vil få for trafikksituasjonen og 
trafikkavviklingen, samt kollektivbetjening i området. Det må redegjøres for konsekvenser for 
biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, parkering og adkomster, samt trafikksikkerhet.
Det skal vurderes framtidig situasjon når det gjelder nyskapt trafikk, trafikkavvikling i området, 
parkering og adkomster, samt forhold for gående og syklende. Alternativene vurderes opp mot 0-
alternativet. Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Eksisterende trafikktall og ulykkesdata brukes 
som grunnlag. I tillegg kan også informasjon hentet inn i forbindelse med medvirkningsprosess 
med barn og unge som benytter området brukes.

8.8.2 Dagens situasjon for trafikkforhold

Det vises til vedlagt Trafikkanalyse for en grundig beskrivelse av dagens situasjon, ulykkesdata 
og for beregning av fremtidige trafikktall. 

Figur 99: Det er 45 parkeringsplasser ved Gudeberg skole i dag. 

8.8.3 Konsekvenser av planforslaget for trafikkforhold

Trafikkgenerering som følge av tiltaket
I en fremtidig situasjon vil Gudeberg og Råkollen skoler være plassert på samme sted. Det er 
ikke antydet at antallet elever og lærere vil øke ved skolene, derfor vil endringene i 
trafikkmengder som følge tiltaket være svært lokale. Endringen i trafikkbildet vurderes å være 
størst i, men ikke utelukket til, rundkjøringen Fv. 110 x Gamlebyveien og kryssene 
Nabbetorpveien x Spinneriveien og Gamlebyveien x Nabbetorpveien.

Atkomst og parkering
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I henhold til gjeldende parkeringsnormer i Fredrikstad kommune skal antallet oppstillingsplasser 
for biler ved skoler planlegges etter særskilt vurdering. Det samme gjelder antallet 
sykkelparkeringsplasser.

I planbestemmelsene er det gitt et krav på minst 0,5 og maksimalt 0,6 parkeringsplasser per 
ansatt ved skolen. (Dette tilsvarer omtrent parkeringsnormen for skoler i Sarpsborg kommune.) 
Med 92 ansatte ved skolen betyr det 46-55 parkeringsplasser. I tillegg er det krav om 5 HC-
parkeringsplasser.  

I dag har skolen 45 parkeringsplasser til 42 ansatte. Parkering ved ny skole er altså en vesentlig 
redusert parkeringsdekning. Det anses å være i tråd med føringer om et mindre bilbasert 
samfunn. Det anses også forsvarlig nå som det finnes konkrete planer om å bedre busstilbudet 
ved Finnstad-krysset 100 m fra skolen og ved at det planlegges å etablere egne sykkelanlegg i 
Gamlebyveien og over Fredrikstadbroa. Ansatte ved Gudeberg skole vil også kunne dra nytte av 
et bedre fergetilbud til Gamlebyen. Det er ca 500 m til fergeleiet. 

Det er planlagt 320 sykkelparkeringsplasser fordelt på de forskjellige atkomstpunktene for 
syklister. Totalt vil det gi en dekning på 0,4 sykkelparkeringsplasser per ansatt og 0,6 
sykkelparkeringsplasser per elev ved Gudeberg skole. Alle sykkelparkeringsplasser planlegges 
med tak og med mulighet for å låse syklene. 

Konsekvenser for kollektivtrafikken
I dag går elever fra Torsnes ungdomsskoletrinnet på Gudeberg skole. Disse elevene bruker 
rutebuss til/fra skolen. Bussruten stopper ved holdeplass «Finnstad» ca 100 m sørøst for skolen.
Det er gangfelt og gang- og sykkelvei fra bussholdeplassen til skolen. 

Det er foreslått endringer i kollektivrutene i Fredrikstad. Bussruten til Torsnes risikerer å bli lagt 
ned. Uansett hva som blir løsningen for Torsnes-elevene vil bussholdeplassen på «Finnstad» og 
bussparkering/hente-bringesløyfe ved Gudeberg skole gi gode løsninger for elevene. 

Elever på Råkollen skole blir kjørt i bil. Denne ordenen vil fortsette etter tiltaket.

Konsekvenser for gående og syklende
Ved å legge til rette for lite parkering rett ved skolen og for hoveddelen av parkeringen i nordvest 
med atkomst i Prestelandet flyttes en del av biltrafikken bort fra atkomstene for gående og 
syklende. Dette er gunstig ut fra et sikkerhets- og trygghetsperspektiv.

Det blir anlagt en ny hente-bringe-sløyfe i form av en snuplass i den sørlige atkomsten. Denne 
bør utformes på en slik måte at gående og syklende kan ta seg fra gang- og sykkelveien inn til 
skolen uten å måtte gå i kjørearealet. Denne hente-bringe-sløyfen er tenkt brukt av Råkollen 
skole mens dagens hente-bringe-sløyfe lenger nord fortsatt er tenkt brukt av Gudeberg skole. 
Det vil kunne bli utfordrende å få dette til å fungere helt som tenkt da de fleste som kjører sine 
barn kommer sørfra, fra Finnstad-krysset. De vil da måtte kjøre forbi den første hente-bringe-
sløyfen for å levere barn ved sløyfen lenger nord. Dette må løses ved bl a holdningsskapende 
arbeid mot foreldrene. I forhold til barnas trafikksikkerhet hadde det vært uheldig å lede mer 
trafikk inn fra sør der også de fleste barn kommer til skolen til fots og på sykkel. 

Det har vært vurdert å samle adkomsten for elevene som kommer i bil i en felles hente- og 
bringesløyfe for begge skolene plassert nord for skoletomten for å avlaste adkomstområde i 
sørøst. Dette vil imidlertid ikke kunne fungere for Råkollen skole. Råkollen-elevene kommer til 
skolen i drosje. De fleste elever må møtes ved drosjen av personale ved skolen. Av hensyn til 
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personalressurser må hente- og bringesløyfe for Råkollen skole plasseres så nær som mulig 
skolens lokaler. 

Rapporten Trafikksikre løsninger ved barneskolene i Fredrikstad (en ikke vedtatt utredning) viser 
behov for utbedringer for skoleelevene ved adkomsten i sørøst, nær krysset mellom 
Nabbetorpveien og Meltzers gate. Der lå det tidligere en bussholdeplass ved Gudeberg skole. 
Området mellom gang- og sykkelveien og kjørebanen er derfor asfaltert. Det bør anlegges et 
skille mellom gang- og sykkelarealene og kjørebanen for å gjøre situasjonen mer lesbar og 
dermed tryggere for myke trafikanter. I tillegg bør et fortau etableres utenfor Nabbetorpveien 12 
for å gjøre kryssingen av Nabbetorpveien tryggere for skoleelever. 

Figur 100: Det mangler et tydelig skille mellom biler og myke trafikanter i Nabbetorpveien der det 
tidligere var en bussholdeplass. 

Liten positiv konsekvens ved å etablere parkeringsplass nord i området. Å etablere tydeligere 
skiller mellom gående og kjørende ved den sørlige entréen vil bedre situasjonen og dette må ses 
som positivt. Samtidig vil etablering av hente- og bringesløyfe for Råkollen skole i området vil 
lede noe biltrafikk inn i det området der de fleste elevene kommer til skolen, noe som er 
negativt.

8.8.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for 
trafikkforhold

0-alternativet innebærer ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon, heller ikke over tid. 

Alternativ 1 vil skape problemer med for få parkeringsplasser og lite tilrettelagt hente- og 
bringesituasjon for Råkollens elever. Det vil forverre situasjonen for elever som sykler og går til
skolen fra Nabbetorp, Prestelandet og Mineberget. 
Negativ konsekvens

8.8.5 Konklusjon og avbøtende tiltak for trafikkforhold

Parkeringsplass med sambruk mellom skolen og helgeaktivitet ved Gamlebyen/Kongstenhallen vil 
være positivt. Det er også positivt at trafikken til denne parkeringsplassen ledes inn et sted der 
få barn går og sykler på vei til skolen. Å etablere tydeligere skiller mellom gående og kjørende 
ved den sørlige entréen vil bedre situasjonen, samtidig som etablering av hente- og bringesløyfe 
for Råkollen skole i området vil lede noe biltrafikk inn i det området der de fleste elevene 
kommer til skolen.
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Avbøtende tiltak: Krav om parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser i reguleringsplanen. 
Krav om HC-parkeringsplasser i bestemmelsene. 
Rekkefølgekrav som sikrer etablering av bedre skille mellom gående og biler ved skolens 
adkomst i sør. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.9 Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, støy og forurensing av 
vann og grunn)

8.9.1 Fra planprogrammet om støy og overvann

Forurensing – klimagassutslipp  
Planarbeidet vil legge til rette for økt kapasitet på Gudeberg skole. Dette medfører en større 
elevmasse og flere lærere. Dette vil potensielt medføre en økning av bil- og busstransport til og 
fra skolen, som vil være den vesentligste kilden til klimagassutslipp. Skolen har imidlertid en 
sentral plassering og fanger opp mange elever som bor i nærheten. 
Elevene til Råkollen vil hentes/leveres med taxi. Det er gjeldende praksis ved dagens løsning på 
Nabbetorp, så endringen medfører ingen vesentlig endring i biltransport.  

Forurensing – vann og grunn
Et skoleområde består av en stor andel harde flater, både på bygg og utearealer. Dette medfører 
vesentlige mengder overvann som må vurderes i forhold til evt. forurensing samt kapasitet på 
overvannsnettet. Ny bebyggelse må oppføres etter gjeldende tekniske forskrifter som ivaretar 
tilfredsstillende krav til bl.a. oppvarming. 

Datagrunnlag og metode
Gjøre en vurdering av støysituasjonen i/ved planområdet før og etter utbygging, samt en 
vurdering av den endrede trafikkbelastningen (som kilde til forurensingen). I tillegg skal det i 
bestemmelsene sikres at overvann håndteres på forsvarlig måte. 

8.9.2 Dagens situasjon (Støy)

Støysonekart for veitrafikkstøy for nåværende situasjon i 2017 med en beregningshøyde på 4 m 
over terrenget. Dette viser at skolen ligger utenfor rød og gul støysone. Planlagte tiltak, 
skolebebyggelse, er såkalt støyfølsom bebyggelse – der det bør vises ekstra varsomhet mot støy. 

Figur 101: Støysonekart for nåværende situasjon (2017). Beregningshøyde 4 meter. 
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8.9.3 Konsekvenser av planforslaget (støy)

For en grundig redegjørelse vises det til vedlagt støyutredning. 

Støy fra idrettsaktivitet i ballbinge, ballbane og volleyballbane er vurdert opp mot anbefalt 
grenseverdi Lp,AFmax 60 dB. Bodene som er planlagt skjermer boliger for støy fra ballbanen.

Støysonekartet viser at maksimalverdi LpAmax fra volleyball- og ballbinge ikke gir overskridelser 
for nærliggende boliger. Beregnede fasadepunkter for de mest utsatte boligfasadene viser
mellom LpAFmax 51 – 59 dB, dvs under grenseverdien. 

Figur 102: Støysonekart og fasadenivåer for prognosesituasjon 2037. Beregningshøyde for støysonekart 
er 1,5 meter. Tabellene for fasadenivåer viser henholdsvis etasjenummer, Lde og Leq.

Støysonekart for veitrafikkstøy for prognosesituasjonen 2037 med beregningshøyde 1,5 m over 
terrenget, som beskriver støyforholdene på uteoppholdsarealer på bakkenivå.  Skolens 
uteområde vil være utenfor gul støysone. Dermed er det ikke nødvendig med skjerming av 
uteplasser. Fasadenivåene vist i tabellene viser at ingen av fasadene vil få støynivåer over 
grenseverdien på Lden 55 dB.

Konklusjon: Liten negativ konsekvens uten avbøtende tiltak for støy fra skolegården.
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Figur 103: Støysonekart og fasadenivåer LpAmax fra fotballbane. Beregningshøyden for sonekartet er 1,8

8.9.4 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse (støy)

0-alternativet: Ingen konsekvens ettersom det ikke medfører endret situasjon på skolegård eller i 
forhold til veitrafikkstøy. 

Alternativ 1 innebærer mer intensiv bruk av skolegården. Liten negativ konsekvens, som for 
alternativ 2 planforslaget. 

8.9.5 Konklusjon og avbøtende tiltak (støy)

Støyutredningen for veitrafikkstøy viser ingen avvik fra retningslinjene i T-1442. Innendørs 
lydnivåer anses å være ivaretatt med normale fasadekonstruksjoner, men må vurderes nærmere 
i detaljeringsfasen. 
Beregningene av støy fra nærmiljøanlegg/banene viser at nærliggende boliger ikke får 
overskridelser av den anbefalte grenseverdien, LpAFmax 60 dB. Det forutsettes at de planlagte 
bodene bygges som skjermer for støy iht. landskapsplanen.

Avbøtende tiltak: Krav om skjerming med boder ved ballbinge nær boligbebyggelsen i 
Nabbetorpveien. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.9.6 Dagens situasjon (overvann)

I dag føres alt overvann til sluk og videre til kommunalt ledningsnett. Det vises til kart i figur 24, 
kapittel 4. 

8.9.7 Konsekvenser av planforslaget (overvann)

Fredrikstad kommunes overvannsnorm vil bli fulgt. Det vil bli etablert fordrøyningsmagasin på 
egen tomt. Deretter vil overvannet fra skoleområdet bli ledet til vollgraven. Denne løsningen er i 
tråd med anbefaling gitt i uttalelse fra kommunens VA-avdeling. Løsningen er vurdert av 
Fylkesmannens miljøvernavdeling (muntlig konsultasjon). Det vurderes at faren for forurensing 
er liten så lenge det er overvann fra skoleområdet. Ved å lede overvannet til vollgraven vil ikke 
VA-nettet bli belastet med overvann fra området. Faren for forurensing er større ved overvann 
fra parkeringsplass, slik at det anbefales ikke at vann fra skolens parkeringsplass ledes uten 
rensing til vollgraven. 

Liten positiv konsekvens ved at området vil være bedre rustet mot overvannsproblematikk. 

8.9.8 Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse 
(overvann)

0-alternativet: Med klimaendringer vil det bli større nedbørsmengder over kort tid. Det betyr 
økende problematikk med overvann, dersom ikke noe gjøres med store asfaltflater på 
skolegården og at alt overvann føres til sluk.   
Negativ konsekvens. 

Alternativ 1: Negativ konsekvens av sammen grunn som 0-alternativet.

8.9.9 Konklusjon og avbøtende tiltak (overvann)

Etablering av fordrøyningsmagasin vil bedre situasjonen i forhold til overvann. 

Avbøtende tiltak: I bestemmelsene stilles krav om at Fredrikstad kommunes overvannsnorm 
følges og at det skal etableres fordrøyningsmagasin og at overvann fra skoleområdet skal ledes 
til vollgraven. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.10 Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred

8.10.1Fra planprogrammet om skredfare

Planområdet er forholdsvis flatt og ligger på kote 6 eller høyere. Risiko knyttet til flom og ras 
anses ikke relevant. Hele planområdet ligger under marin grense og er anvist som en del av 
større område med tykk havavsetning. Det indikerer at det kan være ustabile masser i området, 
med en fare for utglidning/skred dersom nødvendige hensyn ikke tas. 

Datagrunnlag og metode
Det skal gjennomføres en geoteknisk grunnundersøkelse på tomten. Som en del av rapporten til 
undersøkelsene skal det gis noen føringer og anbefalinger for videre prosjektering som sikres i 
reguleringsplanen. I tillegg skal det i bestemmelsene sikres at overvann håndteres på forsvarlig 
måte. 

(Se forrige avsnitt for beskrivelse og vurdering av overvann.)

8.10.2Dagens situasjon for skredfare

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for 
arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. Det er 
imidlertid registrert et tykt dekke med havavsetning. 

Når det gjelder aktsomhetsgrad av radon er området vist som usikkert. For videre detaljer se 
vedlagt ROS analyse.

Figur 104. I følge nettstedet «skrednett.no» ligger planområdet i et område med et tykt dekke av 
havavsetning.
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8.10.3Konsekvenser av planforslaget for skredfare

Følgende tekst er hentet fra geoteknisk notat (se vedlegg): 

«Topografi og helningsforhold på og rundt eiendommen tilsier tilstrekkelig terrengstabilitet. 
Vurdering viser at områdestabiliteten er ivaretatt.»

«Det aktuelle nybygget skal oppføres i et setningsømfintlig område. Risiko for områdestabilitet er 
liten, såfremt grenseverdier for maksimalt grunntrykk overholdes. Prosjektet betraktes som en 
konvensjonell utgraving og fundamentering uten normal risiko. Det velges dermed krav til 
prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte 
kvantitative geoteknisk data og analyser for å sikre at de grunnleggende kravene blir oppfylt.»

«Undersøkelsene indikerer at løsmassene i planområdet består av et tynt lag fyllmasser over leire 
ned til fjell. Løsmassemektigheten er mellom 24,4-31m over fjell. 

Ut i fra foreliggende data fra utførte grunnundersøkelser anbefaler vi at skolen fundamenteres på 
friksjonspeler eller spiss bæreevne peler til berg for å unngå bæreevne og setningsskader. 
Friksjonspeler kan dimensjoneres i detaljfasen ved samarbeide med RIB. For peler ned til berg vil 
bæreevne være 2 MPa. Alternativ kan bygningen fundamenteres på pute. Maksimum tillatt 
grunntrykk for pute fundament er 100kPa med pute minst 0,5 m under terreng. Ved denne 
metoden skal setningen forventes med ca. 10-14 cm.»

Geoteknisk rapport viser altså at områdestabiliteten er i varetatt. 

Geoteknisk rapport viser også at grunnforhold må i varetas i byggeprosjekteringen og under 
byggingen for å unngå setningsskader. Dette vil bli i varetatt i en senere fase enn planfasen. 

8.10.4Alternativvurdering for O-alternativet og alternativ 1 dagens skolebebyggelse for 
skredfare

0-alternativet: Ingen konsekvenser

Alternativ 1: Ingen konsekvenser

8.10.5Konklusjon og avbøtende tiltak for skredfare

Ingen konsekvenser ved at det er avklart at det er avklart at området har tilstrekkelig 
områdestabilitet. Det ikke er behov for å innarbeide spesielle krav i forhold til geoteknikk i 
reguleringsplanen. Geotekniske forhold vil bli ivaretatt i prosjekteringsfasen og i byggefasen for å 
unngå setningsskader.

Avbøtende tiltak: Ingen

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.11 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3

8.11.1Fra planprogrammet om ROS

Datagrunnlag og metode
Det skal utarbeides en ordinær ROS-analyse som en del av planbeskrivelsen. Dette skal 
gjennomføres basert på sjekkliste fra DSB.

I tillegg skal det i bestemmelsene sikres at overvann håndteres på forsvarlig måte. 

8.11.2Oppsummering, avbøtende tiltak og konklusjon for ROS

For overvannshåndtering vises det til kap 8.9 i beskrivelsen og til bestemmelsene. 

For dette temaet for øvrig vises det til vedlagt ROS-analyse. Tabellen under er hentet fra ROS-
analysen. Det er en oppsummering av temaene som er aktuelle i forhold til risiko og sårbarhet. 

            Konsekvens

Sannsynlighet
1. 

Ubetydelig
2. Mindre 
alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig

4. Svært 
sannsynlig

3. Sannsynlig
8 (vindutsatt) 6 (radon)

2. Mindre 
sannsynlig

25 (omr. Idr./lek)
26

(park/rekreasjon)
31 (støv/støy 

trafikk)

10 (sårbar flora)
46 (ulykke, av-

påkjørsler)
47 (ulykke 

gående/syklende)
48 (ulykke 
anleggsgj.)

3 (geotekn. 
ustabilitet)

1. Lite sannsynlig
15 (kulturminne/ 

miljø)
40 (medf. støv, 
støy fra trafikk)

21 (vannforsyning)
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Følgende er identifisert som potensielt uønskede hendelser i ROS-analysen (tallene er hentet fra 
tabellen over):

� 3. Fare for utglidning (geoteknisk ustabilitet): Se kap 8.10.
� 6. Radon: Ivaretas i byggteknisk forskrift TEK17
� 8. Vindutsatt: Ivaretas ved bestemmelser om etablering av skjermende vegetasjon.
� 10. Sårbar flora: Se kap 8.4.
� 46. Ulykke i av- og påkjørsler: Det innarbeides frisiktsoner ved hvert kryss. 
� 47. Ulykke med gående og syklende: Ivaretatt ved å etablere tydelige gang- og sykkelsoner 

ved den sørlige adkomsten. 
� 48. Ulykke ved anleggsgjennomføring: ivaretas i byggefasen av entreprenør og ved krav om 

at gangvei fra vollgrav til Nabbetorpveien opprettholdes.

Ingen konsekvens forutsatt at avbøtende tiltak utføres som angitt under delkapittel for hvert 
tema. 

Avbøtende tiltak: Krav i bestemmelsene om at gangvei fra vollgrav til Nabbetorpveien 
opprettholdes i byggeperioden. 

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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8.12 Oppsummering for konsekvensutredningen

I oppsummeringen er det brukt farge med følgende koder som illustrasjon av konsekvensnivå. 

� grønt er liten positiv eller positiv konsekvens
� gult er ingen konsekvens
� oransje er liten eller usikker negativ konsekvens
� rød er middels eller stor negativ konsekvens

Utredningstema 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2
Kulturmiljø, 
kulturlandskap

Ingen konsekvens Ingen konsekvens Liten negativ 
konsekvens

Arkitektonisk Ingen konsekvens Ingen konsekvens Liten positiv 
konsekvens

Naturmangfold Ingen konsekvens Ingen konsekvens Positiv konsekvens

Barn og unge Ingen konsekvens Liten negativ 
konsekvens

Liten negativ 
konsekvens

Friluftsliv Ingen konsekvens Ingen konsekvens Liten negativ 
konsekvens

Trafikkforhold Ingen konsekvens Negativ konsekvens Liten positiv 
konsekvens

Støy Ingen konsekvens Liten negativ 
konsekvens

Liten negativ 
konsekvens

Overvann Negativ konsekvens Negativ konsekvens Liten positiv 
konsekvens

Trusler klimaendringer
(Geoteknisk)

Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ingen konsekvens

ROS-analyse Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ingen konsekvens

Konsekvensvurderingen viser at det vil være overveiende «ingen konsekvens» eller liten positiv 
konsekvens ved etablering av Råkollen skole ved Gudeberg skole. 

Ettersom utbygging er ønskelig og vedtatt er 0-alternativet ikke aktuelt. Konsekvensutredningen 
viser at de negative konsekvensene ved etablering av Råkollen skole ikke blir store. Det er 
riktignok arealknapphet som slår ut negativt, men sett samlet fra samfunnshensyn vil dette 
kunne aksepteres. 

Alternativ 1, dvs å bruke eksisterende bebyggelse, vil ha flere tydelig negative konsekvenser enn 
alternativ 2. Dette gjelder spesielt for trafikk og overvann. Alternativ 2, nytt tilbygg, er noe mer 
negativt enn alternativ 1 for temaene kulturmiljø og friluftsliv. Alternativet vil imidlertid ikke 
kunne ivareta elevene på Råkollen på en god måte fordi bebyggelsen og skolegården ikke er 
tilpasset Råkollen-elevenes behov.

Valg av alternativ 2 begrunnes med at det fyller Råkollen skoles behov samtidig som 
konsekvensutredningen viser at etableringen er mulig å gjennomføre uten store negative 
konsekvenser. I alternativ 2 er de største utfordringene knyttet til temaene 
Kulturmiljø/kulturlandskap, friluftsliv og støy. Her blir det viktig å finne gode avbøtende tiltak. 
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Oppsummering av avbøtende tiltak: 

� Hensynssone kulturmiljø videreføres fra kommunedelplanen til reguleringsplanen. I samme 
området tillates ikke område for bebyggelse som reguleringsformål. 

� Bestemmelser og plankart som sikrer en gradvis opptrapping av skolebebyggelsens høyde. 
� Bestemmelser om materialbruk i skolebygningene. 
� Bestemmelser som begrenser «haugens» høyde.  
� Sikre i bestemmelsene at åpent område i første etasje under andre etasje ikke tillates bygges 

tett i en senere fase uten av skolegårdsareal kompenseres et annet sted. 
� Sikre lyssjakt ned til overbygget skolegård i bestemmelsene.  
� Trær i alléen i Nabbetorpveien sikres i planforslaget med kartfesting, hensynssone og 

bestemmelser.
� Regulert gang- og sykkelvei øst-sør i planområdet. 
� Krav om parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser i reguleringsplanen. Krav om HC-

parkeringsplasser i bestemmelsene. 
� Rekkefølgekrav som sikrer etablering av bedre skille mellom gående og biler i

Nabbetorpveien ved skolens adkomst i sør. 
� Krav om skjerming med boder ved ballbinge nær boligbebyggelsen i Nabbetorpveien. 
� I bestemmelsene stilles krav om at Fredrikstad kommunes overvannsnorm følges og at det 

skal etableres fordrøyningsmagasin fordrøyningsmagasin og at overvann fra skoleområdet 
skal ledes til vollgraven. 

� Krav i bestemmelsene om at gangvei fra vollgrav til Nabbetorpveien opprettholdes i 
byggeperioden.

Oppfølgende undersøkelser: Ingen
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9. INNKOMNE INNSPILL

Nedenfor gjengis et sammendrag av uttalelser ifm. varsel om igangsetting av planarbeid og 
høring av planprogram for reguleringsplan Gudeberg og Råkollen skole. Det ble varslet i to 
runder. Første varsel ble sendt i januar 2017, mens et andre varsel om utvidet planområde ble 
sendt i juni 2017. Følgende ti uttalelser kom inn i forbindelse med første varsel om planoppstart: 

1. Fredrikstad fjernvarme AS, datert 23.01.17  
2. Barnetalsperson, datert 24.01.17
3. Norgesnett, datert 26.01.17
4. Trine Lise Hem, datert 13.02.17
5. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 01.03.17
6. Riitta Berger og Trine Lise Hem, datert 05.03.17
7. Fylkesmannen i Østfold, datert 06.03.17
8. Statens vegvesen, datert 06.03.17
9. Østfold Fylkeskommune, datert 07.03.17
10. Virksomhet park, datert 09.03.17

1. Fredrikstad fjernvarme AS, datert 23.01.17  
Dette området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Fredrikstad kommune har 
vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme for alle nye bygg. Gudeberg skole er tilknyttet 
fjernvarmenettet. Fredrikstad Fjernvarme AS’ sine traseer i området fremgår av vedlagt
kartutklipp.

Forslagsstillers kommentar: 
Det er stilt krav om tilknytning til fjernvarme i reguleringsbestemmelsene. 

2. Barnetalsperson, datert 24.01.17
Positivt at barn- og unges oppvekstsvilkår og tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett utredes i konsekvensutredningen. Legger til at skolen også er et yndet lekeområde 
også utenfor skolen åpningstid. 

Barnetalsperson har ingen andre kommentarer på planprogram og forslag til 
konsekvensutredninger. Når det gjelder medvirkning til selve detaljplanen er skolens elevråd og 
ungdomsrådet aktuelle medvirkningsarenaer.

Forslagsstillers kommentar: 
Det er i planprogrammet kap. 4.13 stilt krav om at barn og unge skal involveres i planprosessen. 
Resultater fra samråd med elevrådene er innarbeidet i konsekvensutredningen og i 
plandokumentene for øvrig. 

3. Norgesnett, datert 26.01.17
På nåværende tidspunkt kan ikke Norgesnett se at det kommer frem det eventuelle omfanget av 
utbyggingen av Gudeberg skole. Norgesnett velger derfor kun å påpeke de deler av deres nett 
som kan påvirke dette prosjektet. Norgesnett opplyser om at trafo som er plassert i dagens 
skolebygg leverer 230V og har på nåværende tidspunkt en ledig kapasitet på ca 600KVA.
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Forslagsstillers kommentar: 
Mulighet for trafo i skolebygningen videreføres i planbestemmelsene. 

4. Trine Lise Hem, datert 13.02.17
Trine Lise Hem bor i Nabbetorpveien 21 sammen med sin mor. Hems synspunkter oppsummeres 
punktvis. 

� Hem ønsker at det blir arrangert et møte for de fire hus som er foran skolen og egentlig 
blokkene som blir berørt av tiltakene. 

� Hem gir klar beskjed om at brakkene må fjernes. Opprinnelig skulle de bare stått der i 2-
3 år. 

� Det eneste som Hem mener at kan være der, vil være slik som det var før, 
sykkelparkering eller parkering for ansatte. 

� Hem ber om at det skal ikke bygges nærmere enn til der søppelkonteiner stod tidligere, 
dette pga. støy osv. Hem plages med mye støy fra brakkene når de skal ha det hyggelig 
på verandaen på sommeren.

� Hem krever at det må bli mindre kjøring og at det settes opp skolebusser og flere 
gangstier inn mot blokkene pga. adkomst til fergen osv. Hem påpeker at det kjøres 
veldig fort i området. 

� Hem ønsker ikke et høyt bygg som skjermer for solen, nytt bygg ønskes ikke høyere enn 
skolens verkstedavdeling. 

� Hem stiller seg negativ til planen om parkeringsplass aht. beboerne i området. 
� Hem stiller seg negativ til at avdeling Råkollen skal flyttes hit. Hem mener det er bedre å 

bygge ut skolen ved broa, der det er plass. 
� Hem ber om i fremtiden å få brev tilsendt per brevpost, og ikke bare henvisning til 

internett. 
� Hem ber om å bli innkalt til møte sammen med tiltakshaver og naboer snarest, hvis ikke 

vurderer Hem å kontakte lokale medier. 
� Hem opplever at illustrasjonene i tilsendte dokumenter var dårlige og lite forståelige. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det har vært avholdt møte der de fire nærmeste naboene deltok. I møtet ble det presentert 
foreløpige tegninger til bygninger og skolegård. Deretter er tegningene for skolegården 
(landskapsplanen) justert etter ønsker fra naboene. Skoletomten er trang. Det er gjort forsøk på 
å imøtekomme Hem sine ønsker, men dette har bare delvis være mulig å imøtekomme. 
Kommunen har gjort et strategisk valg om å flytte Råkollen skole til Gudeberg skole. Av hensyn 
til integrering av elevene ved Råkollen skole har man valgt å prioritere plassering i direkte 
tilknytning til en sentrumsnær skole med 1-10 trinn. Se også referat fra nabomøte 8. juni 2017. 

5. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 01.03.17
NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og 
skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg. 

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig 
hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk 
forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. 
NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta 
hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som 
blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær.
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Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 
planleggingen, er det lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og 
hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon 
og veiledere for utredning av naturfare. NVE anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse 
med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og 
sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-
skred/arealplanlegging.

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På 
grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på 
offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at NVEs 
ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra 
NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller 
kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1.

Forslagsstillers kommentar:
Det er gjort en geoteknisk undersøkelse og resultatene er innarbeidet i planen. Det er gjort 
vurderinger i forhold til overvannshåndtering som er innarbeidet i planen. 

6. Riitta Berger og Trine Lise Hem, datert 05.03.17

Historikk
I september 2001 mottok beboerne i Nabbetorpveien nabovarsel om utplassering av brakker med 
varighet ut skoleåret 2004. Utplasseringen ble godkjent 16. januar 2002. Dette skulle løse 
skolens plassproblemer og være en midlertidig ordning. Brakkene har nå stått på skolens 
område, kloss inntil gjerdet til eiendommene i Nabbetorpveien 19, 21 og 23. Berger/Hem har i 
årene som har gått mottatt flere nabovarsler, hver gang om forlengelse av den midlertidige 
utplasseringen. Brakkene står der fremdeles, i 2017. Noen av beboerne har protestert, men dette 
har ikke ført frem. 
Så å si hvert eneste hus i området rundt Gudeberg skole i Nabbetorpveien ble bygd før 
skolebygningene. Noen av husene har setningsskader, muligens forårsaket av byggearbeidet av 
skolen. Alle beboerne er mer eller mindre berørt av den økte aktiviteten ved skolen, trafikken og 
bruken av skolen generelt.  Gudeberg skole har i årenes løp blitt rehabilitert, ballbinge er 
utplassert, skolen leies ut, fjernvarmeledning er lagt ned; kort sagt har det vært mye støy, bråk 
og søppel for de som bor her. 

Ingen sol og ikke utsyn
Berger/Hem bor i den delen av Nabbetorpveien og har skolen tett innpå seg, har mistet utsynet 
fra den delen av tomten og hagen der Berger/Hem kan oppholde seg om sommeren. Brakkene 
stenger effektivt for det. Brakkene stenger også for ettermiddags- og kveldssol, og det forringer 
opplevelsen og bruken av hagen om sommeren. 

Nå har den kommunale planleggingen kommet så langt at Berger/Hem har mottatt konkret 
varsel om hvordan området er tenkt utnyttet da Gudeberg skole igjen utvider og bygger en ny 
avdeling for Råkollen skole. Det tilsendte materialet gir likevel ikke nok informasjon om hvor og 
hvordan den nye bygningen skal plasseres. Det er store arealer rundt skolen, men de er fredet, 
og Berger/Hem frykter at utbyggingen er tenkt utført der brakkene nå står. Det protesterer de 
mot.

Nødvendig å lytte til beboerne
Berger/Hem mener utbyggingen, som de for øvrig ikke har noe imot, må skje et sted på skolens 
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område der bygningene ikke stenger for solen, eller plasseres like inntil gjerdet til et helt 
nabolag. Dårlige grunnforhold er skremmende fordi hele området hviler på leire.
Siden Berger/Hem ikke vet hvordan utbyggingen er tenkt eller planlagt, etterlyser de et snarlig 
møte for alle berørte beboere i området. Beboerne i blokkene ved Presteløkka borettslag bør også 
inviteres. Det er ikke greit med møter først etter at planer er fastsatt. Hele området blir i høy 
grad berørt av utbygging og trafikk. Det har allerede vært stor og merkbar økning i trafikken til 
og fra skolen av både skolens personale og foreldre, i tillegg til busser. Denne trafikken vil 
naturlig nok bare øke med en ny avdeling der elevene har lengre skolevei.

Plan for utbyggingen. Flere spørsmål enn svar
Det trengs gode planer for bilparkering og trafikkavvikling. Men det trengs også gode planer for 
selve skolebygget og plasseringen. Brannetaten har vel også noen synspunkter for slik 
utbygging? Hva skal skje med vaktmesterboligen som står ubrukt midt på skoleplassen og som 
sannsynligvis ikke kan utgjøre et skolebygg.  Berger/Hem kan ikke godta et høyt bygg i flere 
etasjer i umiddelbar nærhet av deres boliger. Berger/Hem har faktisk hatt tro på at brakkene 
fjernes og at de kan bruke hagene sine igjen.

Forslagsstillers kommentar: 
Det har vært avholdt møte der de fire nærmeste naboene deltok. I møtet ble det presentert 
foreløpige tegninger til bygninger og skolegård. Deretter er tegningene for skolegården 
(landskapsplanen) justert etter ønsker fra naboene. Sol-/ skyggeanalyser viser at naboene ikke 
vil få mer skygge i hagen i sommerhalvåret. Skoletomten er trang. Det er gjort forsøk på å 
imøtekomme naboene sine ønsker, men dette har bare delvis være mulig å imøtekomme. 
Kommunen har gjort et strategisk valg om å flytte Råkollen skole til Gudeberg skole. Av hensyn 
til integrering av elevene ved Råkollen skole har man valgt å prioritere plassering i direkte 
tilknytning til en sentrumsnær skole med 1-10 trinn. Se også referat fra nabomøte 8. juni 2017. 

7. Fylkesmannen i Østfold, datert 06.03.17

Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 
derfor fremgå i planbeskrivelsen. 

Innspill 
Det planlegges å utvide Gudeberg skole og å flytte elever fra Råkollen skole. Fylkesmannen ser 
det som viktig at kommunen organiserer planprosessen slik at ulike grupper av barn og unge selv 
gis anledning til å delta, jf. rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen punkt 4 d. Disse føringene har også forankring i plan- og bygningslovens formål § 
1-1 og i § 5-1 om medvirkning. Fylkesmannen viser videre til «Sjumilssteget», som skal bidra til 
at kommunene tar i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. 

For å sikre reell medvirkning er det viktig at barn og unge blir trukket med tidlig i planprosessen. 
Voksne som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen skal også gis anledning til å 
fremme synspunkter, men dette bør ikke komme som en erstatning for barn og unges mulighet 
for å delta og uttale seg. 

Fylkesmannen mener det bør være et særlig søkelys på medvirkning ved plassering og utforming 
av utearealene, slik at disse fremstår som interessante og trygge både i skoletiden og på fritiden. 
Det bør blant annet utredes ulike alternativer til utforming, eventuelt også plassering av 
utearealene, slik at dette kan danne grunnlag for synspunkter fra elevene. 

Slik Fylkesmannen forstår varselet vil en utvidelse av skolebygningen gå på bekostning av 
skolens utearealer. Fylkesmannen vil i den forbindelse også vise til rikspolitiske retningslinjer for 



GUDEBERG OG RÅKOLLEN SKOLE 111 (119)

Ramboll

å styrke barn og unges interesser i planleggingens punkt 5 d, om omdisponering av lekeareal og 
krav til fullverdig erstatning. 

Det foreslås å legge en parkeringsplass i nordvest, og så langt Fylkesmannen forstår på 
bakkenivå. Fylkesmannen ber om en redegjørelse for om også dette arealet i dag er i bruk til 
lekeareal. Fredrikstad kommune er i en region med press på arealene. Fylkesmannen mener det 
er dårlig arealøkonomisering å legge ut parkeringsarealer på bakkenivå. Det bør således vurderes 
om det er mulig å legge disse under bakken. Arealene over bakken kan for eksempel vurderes til 
lekeareal/ballplass eller lignende, jf. også avsnittet over. 

I den grad det er mulig, med hensyn til landskapet rundt Gamlebyen, bør det også vurderes om 
det er mulig å utnytte allerede bebygd areal bedre (i høyden). 
Fylkesmannen ser positivt på at det planlegges å ta hensyn til trærne i alléen i Nabbetorpveien. 
Av hensyn til beboerne i området rundt bør det vurderes utarbeidet reguleringsbestemmelser om 
støy i bygg- og anleggsfasen, jf. retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet i T-1442/2016. 

Uttalelse til planprogrammet 
Planprogrammet ser ut til å være godt gjennomarbeidet. Fylkesmannen har likevel noen 
merknader, som bør medføre en revidering av planprogrammet før det vedtas. 

� 1.5 Planprosess og medvirkning / 4.14 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Fylkesmannen mener det bør kreves at barn og unge selv får medvirke i planprosessen. 
Det er i planprogrammet foreslått å gjøre en kartlegging av dagens bruk av skolens 
uteområder og sammenligne hvordan bruken kan bli påvirket av planlagt tiltak. 
Fylkesmannen mener det er viktig og også fokusere på hvordan framtidens bruk av 
skolen uteområder kan bli, og å utrede utearealer som interessante og trygge for barn og 
unge. Det bør vurderes alternative løsninger, jf. under. 

� 3.3 Alternativ som skal utredes 
Fylkesmannen er som nevnt i sitt innspill over opptatt av barn og unges medvirkning i 
planprosessen. Fylkesmannen mener det bør kreves utredet alternative løsninger 
innenfor planområdet, særlig knyttet til plassering og utforming av utearealene, slik at 
disse fremstår som interessante og trygge både i skoletiden og på fritiden. 

� 3.5 Redegjørelse for overordnede dokumenter 
Fylkesmannen ber om at også FNs barnekonvensjon legges inn i denne listen. 

� 4.10 Beredskap og ulykkesrisiko / 4.11 Mulige trusler som følge av klimaendringer m.m. 
Tematikken med overvann er beskrevet i foreslått planprograms punkt 4.5 Forurensning.
Fylkesmannen mener det er vel så relevant under 4.10 og/eller 4.11. Det er viktig at man 
ved planlegging av arealene tar høyde for prognosene for et framtidig klima med antatt 
mer intens nedbør. Dersom det for eksempel er eller kan bli overvannsproblemer i
området eller i naboområdene finnes det eksempler hvor man har benyttet nedsenkede 
balløkker osv. som «oversvømmelsesareal» for å håndtere overvann i perioder med 
intens nedbør. Dette vil også bidra til å skåne kapasiteten på overvannsnettet, som i slike
nedbørsperioder vil være presset. Viser til NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder.

Generelle tema 
Vår region har høy befolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som gjør at man 
samtidig bidrar til å nå viktige nasjonale mål for klima, areal- og transport. Jordvernmålet og 
utviklingen i fylket, tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Fortetting og 
transformasjon er løsningen for en bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i 
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må også skje med kvalitet 
slik at man skaper trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning.
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Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale 
planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse. 

Følgende generelle temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet: 
� Barn og unge, medvirkning og levekår. Viser til temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 

og RPR-Barn og unge. 
� Estetisk utforming. Viser til "Estetikk i plan- og byggesaker" (T-1179). 
� Universell utforming. Viser til " Regjeringens handlingsplan for universell utforming" 

(2005-2009).
� Blå-grønn struktur. Viser til DN-håndbok 23 ”Grønn by …arealplanlegging og 

grønnstruktur”, MDs veileder T-1267 ”Fortetting med kvalitet” og Framtidens byers 
veiledning om Blågrønn faktor. 

� Naturmangfold. Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. 

� Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved 
utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. Viser også til NVEs 
retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 Flom- og skredfare i 
arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

� Støy. Viser til retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging og 
tilhørende veileder TA-2115. 

� Luftkvalitet. Viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 
� Grunnforurensning. Viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i forurenset 

grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften (TA-
2912 og TA-2913). Forurenset grunn skal registreres i databasen ”Grunnforurensing” i 
samsvar med Miljødirektoratet veileder om dette (TA-2671). 

� Klimagassutslipp og energi. Viser til Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og 
energiplanlegging fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i 
planleggingen. SPR for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging gir føringer for 
hvordan arealbruken skal bidra til at man når de nasjonale klimamålene. 

� Kartfremstilling. Viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

Forslagsstillers kommentar: 
� Det er i planprogrammet kap. 4.13 og 4.14 tatt inn krav om at barn og unge skal 

involveres i planprosessen. Dette er gjort ved at elevrådene for barnetrinnet og for 
ungdomstrinnet har medvirket. 

� Planen angir erstatningsareal for areal som tidligere har vært brukt som lekeplass. 
� Trærne i Nabbetorpveien er ivaretatt i hensynssone. 
� Det er tatt inn bestemmelser om støy i byggeperioden. 
� Det vil bli etablert fordrøyningsbasseng for overvann. Overvann fra skolegården vil 

deretter bli ledet til vollgraven. 

8. Statens vegvesen, datert 06.03.17
Statens vegvesen har som fagorgan med sektoransvar følgende merknader til forslaget til 
planprogram:

Statens vegvesen savner trafikksikkerhet som et tema for planarbeidet. Fredrikstad kommune
jobber for å bli en Trafikksikker kommune, og i dette konseptet inngår Trafikksikker skole og
Trafikksikker Barnehage (les mer om kriterier på Trygg Trafikk). Statens vegvesen mener derfor 
at det må det ses på ulike trafikale løsninger i planarbeidet, og konsekvenser for trafikksikkerhet 
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av de ulike trafikale løsningene må utredes. Relevante tema i den forbindelse vil blant annet 
være:

� Hvordan kan trafikksikkerheten for elever som går, sykler eller bruker buss til og fra 
skolen ivaretas?  

� Hvor bør av-/påstigning være for elever som har skoleskyss med buss og med drosje?
� Hvor bør droppsone for elever som blir kjørt av foresatte legges for å redusere kjøring i 

skolens nærområde? 
� Hvordan kan trafikksikkerheten til barn og unge som bruker idrettsanleggene i tilknytning 

til skolen på fritiden ivaretas? 
� Hvor stort parkeringsbehov for bil er det egentlig i et så kollektivsentralt område? 
� Kan offentlige tilgjengelige parkeringsplasser i nærområdet dekke behovet for å redusere 

kjøring i skolens nærområde?

Ifølge planprogrammet vil det bli utredet to alternativer i tillegg til 0-alternativet. Den svært 
korte beskrivelsen som er gitt av de to alternativene gjør det vanskelig å vurdere hva de er tenkt 
å omfatte. Statens vegvesen tolker det som at alternativ 1 omfatter flytting av Råkollen skolen, 
men ingen ytterligere økt kapasitet (flere elever) ved Gudeberg skole, og at alternativ 2 omfatter 
det som er oppgitt som hensikten med planen, nemlig både flytting av Råkollen skole og 
kapasitet for flere elever ved Gudeberg skole. De to alternativene gir i så fall ulik økning i antall 
elever og ansatte ved skolen. Det framgår imidlertid ikke hva slags økning av kapasiteten ved 
Gudeberg skole som er tenkt i alternativ 2, og det er dermed uklart hvilke trafikale forskjeller det 
eventuelt er mellom alternativene.

Statens vegvesen har som fagorgan med sektoransvar følgende innspill til planarbeidet:

Varslet planområde
Arbeidet med å vurdere trafikale løsninger for å bedre trafikksikkerheten i skolens nærområde vil 
kunne gi behov for å utvide planområdet.

Utforming av vegsystemet
Statens vegvesen forutsetter at det legges vekt på trafikksikkerhet også ved utforming av veg-
og trafikkløsninger. Statens vegvesen anbefaler at vegsystemet som inngår i planen utformes i 
henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Det er viktig at kryss og 
avkjørsler utformes slik at siktkravet i håndboka oppfylles. Frisiktsoner bør reguleres som 
hensynssone på plankartet og krav til fri sikt i sonene fastlegges gjennom bestemmelse til 
planen. Opparbeidelse av frisiktsone bør sikres gjennom rekkefølgekrav.

Tilrettelegging for gående og syklende
Tilrettelegging for myke trafikanter må tillegges stor vekt i planarbeidet. Dette er viktig både ut 
fra trafikksikkerhet, folkehelse og 0-vekstmålet for transportutviklingen i storbyområdene.  
Trafikksystemet for gående og syklende, herunder til/fra holdeplasser, må utformes slik at det 
oppleves som logisk å bruke det tilrettelagte tilbudet. Hvordan det tilrettelegges for myke 
trafikanter er viktig for at foresatte skal oppleve det som trygt å la barna gå eller sykle til skolen, 
og for at ansatte skal vurdere andre transportmidler enn bil som attraktivt.

Sykkelparkering
En barne- og ungdomsskole som Gudeberg skole må tilby et høyt antall sykkelparkeringsplasser 
for elever og ansatte. Både lokalisering av sykkelparkeringen og kvalitet på parkeringen (under 
tak, med låsemulighet, osv.) er viktig for å gjøre sykkelen til et attraktivt transportmiddelvalg. 
Det bør derfor sikres både et visst antall plasser og høy kvalitet på sykkelparkeringen gjennom 
bestemmelse til planen.
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Bilparkering
Som nevnt under innspill til planprogrammet mener Statens vegvesen det bør gjøres en 
vurdering av hvilket parkeringstilbud det strengt tatt er behov for ved skolen. Skolen ligger nært 
både Gamlebyferja og Glommaringen, og det er dermed grunn til å anta at antallet 
parkeringsplasser kan være lavt. Det bør også vurderes om ikke nærliggende offentlige 
tilgjengelige parkeringsplasser kan dekke behovet. Statens vegvesen ber om at det i planen 
begrunnes hvordan man tenker seg at antall og lokalisering av bilparkeringsplasser for ansatte 
kan bidra til å nå målene om økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.

Kollektivbetjening
Etter det Statens vegvesen er kjent med er det skoleskyssberettigede elever som bruker buss til 
og fra skolen, mens det er oppgitt at elevene ved Råkollen skole kjøres med drosje. Statens 
vegvesen mener det i planarbeidet bør gjøres en vurdering av hvor skolebusser og drosjer skal 
stoppe for av- /påstigning ved skolen. Det er uklart hvor stor andel av øvrige elever som bruker 
buss til og fra skolen. Både Gamleby-ferja, Glommaringen og øvrig busstilbud bør imidlertid være 
viktige transportmidler for ansatte ved skolen. I planbeskrivelsen bør det gis en omtale både av 
kollektivtilbudet fra relevante holdeplasser, gangavstander til holdeplassene, og hvordan det er 
tilrettelagt for å gå mellom skolen og holdeplassene.

Støy og lokal luftforurensing
Klima- og miljødepartementets veiledere T-1442/2012 og T-1520 må legges til grunn for 
planleggingen. Eventuelle samspillseffekter mellom støy og luftforurensning øker 
plagen/helserisikoen, og de to veilederne bør derfor ses i sammenheng. Nødvendige tiltak for å 
oppnå tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelse til planen.

Anleggsperioden
Skolen og idrettsanleggene i tilknytning til skolen er naturlig nok viktige målpunkt for barn og 
unge, ikke bare i skoletiden, men også på fritiden. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for en 
trafikksikker anleggsperiode. Myke trafikanter må gis et sikkert tilbud i anleggsfasen, og det må 
sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkt mellom anleggsavkjørsel og fortau/gang- og 
sykkelveger.

Universell utforming
Prinsippene for universell utforming må ligge til grunn for planarbeidet, og dette må sikres 
gjennom plankart og bestemmelser.

Forslagsstillers kommentar: 
Temaet beskrives grundig i konsekvensutredningen. Parkeringsdekningen for biler vil bli 
begrenset, mens tilgangen til god parkering for sykkel vil bli mye større enn i dag. Gang- og 
sykkelveier både over skolegården og langs Nabbetorpveien bedres. 

9. Østfold Fylkeskommune, datert 08.03.17

Innspill til planprogrammet:

Planprosessen – medvirkning
Det legges opp til en medvirkningsprosess hvor berørte parter skal ha mulighet til å komme med 
innspill. Østfold Fylkeskommune ber om at det også legges til rette for at barn og unge får delta i 
planleggingen og påvirke beslutninger som omhandler planen, og deres hverdag. Først og fremst 
kan barns idéer, erfaringer og forslag brukes i praksis. Barn kan også gi helt konkrete og nyttige 
innspill til kvaliteter i det nære miljøet.

Innspill til planforslaget:  
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Estetikk og byggeskikk
Bygningsuttrykk må tilpasses all omkringliggende bebyggelse og landskap. Det må tas inn egne 
reguleringsbestemmelser om dette i planen. Det vises til «Estetikkveileder for Østfold», som 
finnes på fylkeskommunens nettside under «Fylkesplanlegging».

Sykkelparkering
For å oppnå en økt bruk av sykkel som fremkomstmiddel er det viktig å legge til rette for 
sykkelparkering i nærheten av skolen. Det bør stilles krav om et høyt antall 
sykkelparkeringsplasser. Ved å anlegge sykkelparkering innendørs eller under tak og med gode 
låsemuligheter vil syklene være beskyttet for vær og vind, i tillegg til at risikoen for tyveri 
reduseres.

Parkeringskrav
Østfold Fylkeskommune oppfordrer til å inkludere plan for ladeinfrastruktur for kjøretøy, samt 
stille et minstekrav til antall p-plasser med ladetilbud. Areal som er avsatt til parkering på en 
eiendom skal medregnes i grad av utnytting, jfr. TEK10 § 5-7. Østfold Fylkeskommune anbefaler 
redusert antall parkeringsplasser for å oppfordre til redusert bilbruk. Krav til parkeringsdekning i 
området bør ses i sammenheng med kollektivbetjeningen og tilgjengeligheten til fots og med 
sykkel. Østfold Fylkeskommune oppfordrer til å benytte maksimumskrav ved fastsettelse av 
antall parkeringsplasser, og det bør settes krav til antall p-plasser som skal tilrettelegges for 
funksjonsnedsatte.

Skolegård
Det må gjøres en vurdering av den nye samlede elevmassens tilgang til gode utendørs leke- og
oppholdsarealer. Uteområdenes størrelse og kvalitet skal vurderes, og tilstrekkelig og egnet 
areal, til ulike aldre, må sikres som del av vedtaket. ØFK viser til forskrift om miljørettet 
helsevern i skoler og barnehager og veileder til denne, IS-2073 «Miljø og helse i skolen» fra 
Helsedirektoratet, der de anbefaler 50m² nettoareal pr elev.

Østfold Fylkeskommune viser også til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging – Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og til 
Miljøverndepartementets temaveileder

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513) som finnes på 
departementets nettside www.planlegging.no.

Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som barn 
bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. RPR. 
Deler av området som er avsatt til parkering for Gudeberg skole er i dag en lekeplass/benyttes til 
lek. Disse lekearealene må erstattes dersom området omdisponeres.

Østfold Fylkeskommune minner om at kommunen etter plan- og bygningslovens §3-3 skal ha en 
særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

Det må innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer 
samtidig med tiltaket.

Flerbruk
Østfold Fylkeskommune mener at det bør legges til rette for et fleksibelt skoleanlegg, med 
varierte arbeidsmåter og aktiviteter i undervisningen, men også til bruk etter skoletid. Dette 
gjelder selve skolebygningene, så vel som utearealene. 

Integrering av de nye studentene
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Østfold Fylkeskommune anbefaler at det gjøres en vurdering av forholdet mellom de nye elevene 
og det eksisterende sosiale miljøet ved Gudeberg skole. Det bør særlig legges vekt på at Råkollen 
skole nå skal bli en del av Gudeberg skole, med alt dette innebærer i forhold til tilrettelegging for 
de nye elevene sosialt og praktisk på skoleområdet.

Kulturmiljø
Planområdet ligger tett innpå Fredrikstad festning. Nye byggetiltak må ikke gripe inn i områdene 
som på gjeldende reguleringsplan for Festningsbyen (Gamlebyen i Fredrikstad med omgivelser 
fra 1998 er regulert til parkanlegg/spesialområde bevaring). De grønne plenflatene er glaciet til 
festningsanlegget. Glaciet er et oppfylt, skrånende terreng utenfor vollgrava eller murverkene, 
med profil tilpasset festningskytsets kulebane. Reguleringsbestemmelsene for disse områdene 
må opprettholde vernet og fastlegge at det ikke kan tillates kunstige voller/forhøyninger, 
skjermvegger eller fremmedartede beplantninger som bryter opp plenflatene. Glaciet ligger 
innenfor området som Riksantikvaren har avgrenset som kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse.

Nåværende Gudeberg skole er godt synlig fra vollkronene. Reguleringsplanen må ha 
bestemmelser som sikrer at bygningsmassen får et formspråk (materialbruk, høyde, form) som 
er tilpasset at dette er en overgangssone mellom det sterkt geometriske festningsanlegget og 
tettbebyggelsen på Prestelandet (blokker) og Gudeberg (villaer). Reguleringsplanen bør forhindre 
en løsning med store massive volumer mot festningsanleggene, og i stedet bygge opp under 
løsninger med oppbrutte fasader/volumer. 

Eventuell bygningsmasse på tre etasjer bør kun tillates på de delene av skoletomta som ligger 
lengst bort fra festningsanlegget, dvs. den nordre/nordøstre delen, som ligger mot blokkene på 
Prestelandet. Bestemmelsene må sørge for at en ny parkeringsplass (med omgivelser) i nordvest 
gis en tiltalende utforming, gjerne brutt opp i 2-3 mindre flater, for å unngå en stor, 
sammenhengende asfaltplass tett innpå festningsanlegget.

Østfold fylkeskommune varsler med dette innsigelse dersom planen legger til rette for en løsning 
som er skjemmende for festningsverkene eller opplevelsen fra vollene.

Trafikkforhold
Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, 
hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. Forholdene rundt foreldrekjøring, 
lærerparkering, bussholdeplasser, servicetrafikk, fotgjengere og syklister må sees i 
sammenheng. Av- og påstigning i forbindelse med levering og henting av skolebarn må skje så 
trygt som mulig. Trafikkarealer må skilles fra oppholdsarealer, og gang- og sykkelveier bør 
legges atskilt fra varekjøring og varemottak. Herlof Steens gate peker seg spesielt ut som 
utrygg, og bør utbedres med gang- og sykkelvei.

Miljøvennlige bygg
Både Stortingsmeldingen 21 (2011-2012) – Norsk klimapolitikk og Fylkesplanen vektlegger bygg 
som viktige tiltaksområder for energieffektivisering. Dette gjelder både offentlige bygg og 
privateide bygg. ØFK anbefaler kommunen å benytte sin rolle som regulerings- og planmyndighet 
for å oppnå vedtatte kommunale, regionale og statlige mål om bedre og mer energieffektive 
bygg. ØFK mener at motivasjonen bør være å redusere CO² forbruket og dermed være mest 
mulig i tråd med samfunnet sine miljøambisjoner.

Støy
Østfold Fylkeskommune viser til Miljødirektoratets veileder T-1442-2012 Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging. De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller 
retningslinjer vedrørende støy og forurensning skal følges, og dette må sikres gjennom 
bestemmelser til planen.
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Bakgrunnsstøy fører til problemer ved hørselshemning. Da nye skolebygg skal tilfredsstille 
kravene til universell utforming i PBL, innebærer det at verdiene for bakgrunnsstøy, støy fra 
tekniske installasjoner og etterklangstid må være tilstrekkelig lave. Østfold fylkeskommune viser 
i den forbindelse til Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike 
bygningstyper.

Støy må være et tema tidlig i planleggingsfasen slik at nødvendige tiltak kan inkorporeres både i 
utformingen av bygg og uteplass. Det bør utføres en støyfaglig vurdering som viser hvordan 
gjeldende krav til støynivå kan overholdes. Avbøtende tiltak må fremgå av støyvurderingen.

Hensynet til automatisk fredede kulturminner
Det er ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i 
planområdet. Østfold Fylkeskommune ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser:

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.

Generelt
Universell utforming: Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av 
bygninger og uteområder. Østfold fylkeskommune viser til Miljøverndepartementets temaveileder 
”Universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven (plandelen)” som finnes på 
departementets nettside www.planlegging.no, og Kommunalteknisk forenings hefte ”Universell 
utforming og reguleringsbestemmelser”. Østfold Fylkeskommune viser også til fylkesplanens 
Retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt. 3.4.3) at bestemmelser med krav om 
universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner. Det vises til Norsk Standard NS 
11001-1:2009 – Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger.

Planutforming: Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs 
veiledningsmateriell. Østfold Fylkeskommune viser i denne forbindelse bl.a. til 
Miljøverndepartementets veileder ”Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, 
arealplan og digitalt planregister” og ”Plankartsiden” som finnes under departementets nettside 
www.planlegging.no. –” Veiledning om plan- og bygningsloven med forskrifter”. Reguleringskart 
og formålskoding skal utformes i henhold til siste SOSI-standard.

Konklusjon
Østfold Fylkeskommune varsler med dette innsigelse dersom planen legger til rette for en løsning 
som er skjemmende for festningsverkene eller opplevelsen fra vollene.

Forslagsstillers kommentar: 
KUs kapittel om kulturmiljøer og landskap har fokus på forholdet til Gamlebyens forterreng. 
Føringer derifra og fra innspillet er også tatt med i bestemmelsene. 
Kvalitet til sykkelparkeringen er sikret i bestemmelsene. 
Det er satt en lavere parkeringsdekning ved skolen enn det som er der i dag. Samtidig økes 
antallet sykkelparkeringsplasser. 
Skolegårdens areal er knapp, men gresslettene rundt Gamlebyen kompenserer delvis for dette. 
Slettene brukes allerede i dag i undervisningen. Der finnes løpebane, fotballbane, ballbinge, 
akebakke og sandvolleyballbane. Erstatningsareal for nedlagt lekeplass settes av noe lenger vest.
Det er gjort en støyberegning, som også omfatter skolegården. Avbøtende tiltak er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 
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Universell utforming er sikret i bestemmelsene. 
Skolebygningen har miljøvennlig oppvarming ved tilknytning til fjernvarmeanlegg.

10. Virksomhet park, datert 09.03.17

Arealet rundt Gudeberg skole er en del av forterrenget til vollene og Gamlebyen. Store deler er 
holdt som gressareal for å sikre gjennomgående grøntakser og tilgang til vollene. Gnr/bnr 
303/1417 er en del av dette, men har en uheldig reguleringsstatus i dag. For å imøtekomme 
behovet for parkering i noen grad kan det vurderes å legge en enkeltrekke med 
parkeringsplasser på 303/1417, langs Nabbetorpveien mot gnr/brn 303/874. Det øvrige arealet 
reguleres til grønt slik at forbindelsen holdes åpen. Det bør i størst mulig grad legges opp til 
andre transportløsninger (eks. Nøkleby skole). 

Forslagsstillers kommentar: 
Det er tatt med parkeringsplasser for andre enn skolens brukere på eiendommen 303/1417. 
Skolens parkering er imidlertid også flyttet til dette området. Det åpne området med tilgang til 
vollene er i varetatt i planen ved å videreføre hensynssoneområdet rundt Gamlebyen fra 
kommunedelplanen. 

Varsel om utvidet planområde ble sendt 21.06.2017. Det kom tre innspill. 

1. Fylkesmannen i Østfold, datert 05.07.17 
Ingen merknader til varsel om utvidet planområde. 
 

2. Statens vegvesen, datert 15.07.17 
Ingen merknader til varsel om utvidet planområde. 

3. Østfold fylkeskommune, datert 31.07.17 
Vi ser i utgangspunktet ingen negative sider med å flytte gangstien. Vi forutsetter imidlertid at 
eksisterende reguleringsformål og hensynssone kulturmiljø videreføres, og at en eventuell ny 
gangsti har samme bredde og overflate som eksisterende. 
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