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Gudeberg og Råkollen skole
Ny adkomst til Nabbetorpveien 13
13/12/2017
11.00-13.00
Titangata 7, befaring Nabbetorpveien 13
01
Hege Saxebøl Moum
Cecilie Graarud, Erik Graarud, Bjørn Midttun
Anna-Klara Jonsson (prosjektleder Fredrikstad kommune), Tore Fuglår (eiendom, Fredrikstad kommune), Hege Saxebøl Moum (plankonsulent, Rambøll)
Karine Winther

Dato 13/12/2017

Agenda

1.

Orientering om reguleringsplan for Råkollen og Gudeberg skole

Ny adkomst til Nabbetorpveien 13
Hensikten med møte var å orientere eier av Nabbetorpveien 13 om
pågående reguleringsarbeid for Gudeberg og Råkollen skole, og informere om hvilke konsekvenser planarbeidet har for adkomst til
Nabbetorpveien 13.
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Trafikksituasjonen utenfor eiendommen er i dag utfordrende med
tanke på trafikksikkerhet for skolebarna. Situasjonen er bedret senere år, men det er fremdeles foreldre som leverer barn på dette
punktet, og som skaper trafikkfarlige situasjoner for skolebarna.
Eier av Nabbetorpveien 13 har i dag sin adkomst på grunn eiet av
Fredrikstad kommune. Avkjørselen benyttes i dag til parkering.
Elevene ved Råkollen skole har krav på skoleskyss og bringes til
skolen med taxi. Det er behov for å etablere en vendesløyfe som
kan benyttes av skoleskyssen. I dag er det omtrent 20 biler som
kommer til skolen i løpet av en 10-15 minutters periode. Denne adkomsten må skjermes fra adkomsten til Gudeberg skole og ligge i
nærheten av inngangen til Råkollen skole.
Det er undersøkt om Nabbetorpveien 13 kan beholde adkomst som
i dag. Dette ga imidlertid en uakseptabel situasjon for skolebarna
med for lite areal ved vendesløyfa. For å gi skolebarna en mest mulig trafikksikker skolevei skal følgende tiltak gjennomføres:
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Det etableres fortau ved fotgjengerovergang
Nedlagt bussholdeplass endres til alle slik at mulighetene for u-sving reduseres
Gang-/sykkelareal ved vendesløyfen utvides fram til eiendomsgrensen (eksisterende adkomst til Nabbetorpveien 13 inkluderes i dette arealet)
Nabbetorpveien 13 får ny adkomst fra Nabbetorpveien

Skolegården på Gudeberg er for liten i forhold til elevtallet og det har vært utfordrende å
finne tilstrekkelig areal til å dekke skolens behov. Skolebygget er løftet opp fra bakkeplan
for å øke lekearealet.

2.

Planprosessen
Graarud, eier av Nabbetorpveien 13, ønsker ikke denne endringen. Eksisterende adkomst
ønskes opprettholdt, men Graarud er villig til å erstatte eksisterende hekk med et tett plankegjerde slik at skolen kan få noe mer areal ved den nye vendehammeren.
Graarud ble informert om planprosessen videre og oppfordret til å sende inn en høringsuttalelse når planen legges ut på offentlig ettersyn.
Graarud ønsket ikke en skisse av hvordan en ny adkomst kan utformes på nåværende tidspunkt.

3.

Etablering av ny adkomst
Dersom reguleringsplanen blir vedtatt med ny adkomst til Nabbetorpveien 13 vil kommunen
ha en dialog med Graarud om utforming og bygging av denne.
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