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17/19  Haugenstenåsen B01 – Detaljregulering  

Hensikt med detaljreguleringen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse innenfor rammene av områderegulering for Haugstenåsen.  

  

Bærekraftig samfunnsutvikling  

• Vi kan ikke finne at det foreligger noen grunn til å fravike 
arealplanens krav til uteoppholdsareal (80 kvm per boenhet). 
Området ligger ikke i en del av Fredrikstad som faglig sett er 
egnet til fortetting av miljøhensyn. Derfor bør kvaliteter knyttet 
til bomiljø og utearealer ha høy prioritet, og tettheten være en 
konsekvens av oppfylte krav til kvalitet, heller enn et premiss 
for avvik fra krav. Spesielt ved tett bebyggelse, som den 
konsentrerte småhusbebyggelsen her, er utearealene viktig. 
Og spesielt for barn og eldre, er gode utearealer nær egen 
bolig viktig. Med oppfyllelse av kravet om 80 kvm per bolig bør 
det også være mulig å følge anbefalingen om maksimalt 50 m 
til sandlekeplass.  

• Konkrete innspill:  
o Gjennomsnittlig tilgjengelig og brukbart 

uteoppholdsareal skal være minimum 80 kvm per 

boenhet. Dette må utgjøres av eget privat areal + 

fellesareal. (Dersom arealet rundt de frittliggende 

eneboligene er regnet med i grunnlaget for 

uteoppholdsareal for den konsentrerte 

småhusbebyggelsen, må dette gjøres om).  

o Forslagsstiller: MUA som tilfaller de frittliggende 

boligene er ikke tatt inn i regnestykket for den 

konsentrerte bebyggelsen. Dette framkommer av 

planbeskrivelsen der det er referert til at eneboligene i 

snitt vil få 250 kvm MUA, mens konsentrert bolig vil i 



snitt vil få 130 kvm MUA. 

 
Forslagsstiller: Om man ser på MUA for hver boenhet 

vil de minste tomtene (slik de er illustrert i 

utomhusplan) få en MUA på minimum 43 kvm foran 

huset. I tillegg kommer 20 kvm balkong og 21 kvm 

andel av lekeplass L2 = MUA = 84 kvm. 

o Vi anbefaler at f.eks. den nordligste sentrale 

eneboligtomta i BFS3 gjøres om til lekeplass/uteareal 

L3 for området. Slik vil også de søndre boligene få en 

lekeplass/uteareal som ligger i anvendbar nærhet og 

kravet til uteoppholdsareal, samt 

avstandsanbefalingen, vil sannsynligvis oppfylles.   

o Forslagsstiller: Gangavstanden til L2 vil for samtlige 

boliger innenfor det konsentrerte boligarealet være 

under 100 m (radiusen i illustrasjonen nedenfor er 50 

m). Her vil det opparbeides en felles møteplass for alle 

beboere i området. Siden det er visuell kontakt med 

arealet via en rett veg mener vi det er en liten barriere 

å oppsøke lekeplassen eller sende barna dit alene. I 

dette bomiljøet vil nok selve gata mellom boligene 

være en naturlig møte- og lekeplass. Det er snakk om 

en oversiktlig blindveg med lite trafikk.  

o Eneboligtomtene vil få gode leke- og møteplasser på 

egen grunn, samtidig som det opparbeides en større 

lekeplass rett sørøst for området.  



o  
• Vi ser det som viktig at man i detaljreguleringen tydeliggjør 

nærvirkning av foreslått bebyggelse med fotomontasjer 

og/eller illustrasjoner. Spesielt, siden dette er til dels bratt 

terreng, må den visuelle effekten av eventuelle 

støttemurer/fyllinger og generelt høyder og 

landskapstilpasning, bli synliggjort. Som konsekvens av 

effektene, må eventuelt bygningshøyder og bruken av 

støttemurer/fyllinger, endres og tilpasses området bedre.  

• Forslagsstiller: Vi har utarbeidet snitt som viser mulig 

bebyggelse. 

• Til bestemmelse 4.2; overvann bør i hovedsak håndteres 

innenfor planområdet. Retningslinjer for overvannshåndtering 

sier at man: I bebygde områder skal overvann i størst mulig 

grad tas hånd om ved kilden slik at vannbalansen 

opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Andelen av tette 

flater søkes minimalisert. Overvannet skal søkes utnyttet til 

glede for innbyggerne. Vannet skal gjøres synlig og tilgjengelig 

i bebygde områder/byområder, ...  Det må sikres at området 

som helhet er rustet til å møte fremtidens utfordringer knyttet til 

vann og klima, og det oppfordres til å begrense mengden 

harde flater, bruke permeabelt dekke (dekke som infiltrerer 

vann), grønne arealer, og bevare (evt. reetablere) mest mulig 

av trær og andre naturlige løsninger for overvann. Anbefaler 

overvannshåndteringen vises i utomhusplan som godkjennes 

av kommunen.   

• Forslagsstiller: § 4.2 er endret slik at det presiseres at 

«Takvann og overflatevann skal fordrøyes og infiltreres på 

egen grunn eller ledes bort…». Videre krever § 4.2 at 

«Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det 



ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved 

dimensjonerende regnintensitet». Hvordan dette kravet 

ivaretas gjennom utbyggingen hører ikke hjemme i 

reguleringsbestemmelsene. Det er allerede opparbeidet et 

overvannsystem i området. Det er mye fast fjell i området, og 

ikke så enkelt å infiltrere til grunnen over alt. Overvannet kan 

fordrøyes før det slippes på overvannsnettet ved høy 

regnintensitet. I området vil det legges inn plenarealer som 

naturlig vil absorbere og forsinke flomtoppen ved kraftig 

nedbør. 

  

Idrett  

• Positivt å samle og styrke noen av de mindre lekeplasser, men 

det er viktig å se hvor store avstander det blir til boenhetene. 

50 meter som det refereres til kan være en barriere for de 

minste barna/forelder.  Forslagsstiller: se over 

• I virksomhet idrett sitt innspill til utbygging av planområde B02 

var det ønske om en større avsatt balløkke min 20 x 30 på 

område L3. Vi kan ikke se om dette er tatt til følge.  I 

detaljreguleringen B01 refereres det til en felles fotballøkke for 

hele Haugstenåsen. Er dette L3 slik vi forstår det bør dette få 

status som nærmiljøpark etter foreslått nye retningslinjer og 

bestemmelser i arealplan 2019 -2031.  Forslagsstiller: Det 

stemmer. Det dreier seg om L3 i Haugstenåsen B02. Dette 

arealet er allerede regulert og er under opparbeiding. Ny 

arealdel har ikke tredd i kraft, og arealet ligger utenfor 

planområde. 

• Det bør lages en utomhusplan hvor det blir beskrevet kvalitet 

og omfanget av elementer for spesielt større barn og voksne. 

Det bør tilrettelegges for også andre elementer for aktivitet en 

bare balløkke, eks. skating, treningspark o.l. Med et så stort 

boligprosjekt som Haugstenåsen anbefaler vi en bedre 

tilrettelegging av idrett - og aktivitetsarealer for å øke kvaliteten 

for område spesielt sett opp mot avstand til nærmeste skole og 

idrettsanlegg. Forslagsstiller: Vi har lagt inn krav til at leke- 

og uteoppholdsareler skal inngå i utomhusplan i § 5.1, e). En 

lekeplass med skating osv bør ligge innenfor de større felles 

lekeplassene, ikke inne i feltene. 

  

Barnetalsperson  

• Rekkefølgebestemmelsene som sikrer at ferdig lekeplass er 

etablert før brukstillatelse, er meget positivt for barn og unge. 

Det er også positivt at man har samlet areal for å få en større 

sammenhengende struktur av lekeareal. Men det er i den 

sammenheng viktig at små barns avstand til 

småbarnslekeplassene ikke blir for lang.   

• Planen sier at det vil opparbeides lekearealer for større barn 

utenfor planområdet. Slike lekeareal bør da inneholde en 

ballløkke med størrelse av 5’er bane og da kan 50 m avvik til 

lekeplass ansees som akseptabelt.  

  

Brann  

• Det lagt opp til småhus, hvor det ikke er store krav til 

slukkevann. Utenomhusplanen vil regulere fremkommelighet.   

  

Vei   

• Det settes krav til utbyggingsavtale   



• Det skal bygges etter kommunens vei norm og 

belysningsnorm.  

• I forslagstillers kommentar til innspill fra SVV skrives det at det 

skal opparbeides en «nødadkomst» fra Åslia. Er det slik å 

forstå at GT3 skal være opparbeidet slik at man kan kjøre her. 

Da er det kanskje mer riktig at dette reguleres til gs-vei og kan 

driftes siden det skrives at dette blir en naturlig skolevei.   

• Forslagsstiller: Det skal være Tyrilia, ikke Åslia. Å opparbeide 

en g/s vei ned til Åslia vil være et forholdsvis stort inngrep. 

Samtidig er det snakk om et område med fast fjell der det er 

greit å gå. Det kan tilrettelegges ved at vegetasjonen ryddes. 

• Vi ber om mer detaljer rundt GT3 og GT2. Kan GT2 også være 

gs-vei og «nødadkomst»? Forslagsstiller: GT3 beskrevet 

over. GT2 vil være en fortsettelse av veien i form av sti. På 

grunn av stigningsforholdet i overgangen mot vegen vil det 

være vanskelig å opparbeide dette som en gangveg. Stien vil 

få en stigning på 10.5%. 

•  
• Uteglemt siktsone H140 Frisikt Forslagsstiller: OK 

•  

  
  



    
VA  

• Anlegget må bygges slik at man får mest mulig tosidig 

forsyning på vannledningsnettet. Dette for å få en sikker 

vannforsyning på feltet. Det må vurderes om man kan koble 

seg til eksisterende nett i nordenden av det regulerte området. 

Det kan også være aktuelt å bore seg gjennom fjellet for å 

koble sammen de to nye ledningstraseene. Forslagsstiller: 

Omhandles i ikke av reguleringsplanen 

• Overvannet må håndteres lokalt eventuelt at det fordøyes i 

området.  Forslagsstiller: Se over 

• De tekniske løsningene vil bli vurdert i forbindelse med 

utarbeidelse av utbyggingsavtale som det er krav om. 

Forslagsstiller: Omhandles i ikke av reguleringsplanen 

• Anlegget må bygges etter VA-normen.  

• Forslagsstiller: Omhandles i ikke av reguleringsplanen 

  

Park  

• Gjeldene krav til minste uteoppholdsareal må opprettholdes, 

dette er viktig i forhold til folkehelse og oppvekstmiljø. 

Forslagsstiller: Dette er rettet. Krav til MUA er nå 80 kvm. Se 

over 

• Vi ønsker at det tydeliggjøres hvordan lekearealer samsvarer 

med kommunens krav, bl. a krav om kvartalslekeplass, 

områdelekeplass. Vi savner en helhetlig plan for utearealene 

for hele Haugeåsen hvor lekeplasser synligjøres. 

Forslagsstiller: Dette framkommer i figur 18, 19 og 22 Her 

vises alle lekeplasser sammen med stier og byggeområder. 

• Det er positivt med felles balløkke, men vi savner flere arealer 

for aktiviteter for større barn. Forslagsstiller: Se tidligere 

kommentar 

• Felles lekeplass sydøst for planområdet som i planbeskrivelse 

kalles for grendelekeplass ser ut som en sandlekeplass/ 

småbarnslekeplass både innholdsmessig og størrelsesmessig. 

For at den kan fungere som lekeplass for større barn og 

felleslekeplass for flere boligfelter må planen revideres.   

• Forslagsstiller: Lekeplassenes størrelse og funksjon framgår 

av områdeplan for Haugstenåsen. Denne plassen ligger 

utenfor planområdet.  

  

 

 



Miljø og landbruk  

• Luftkvalitet: I planbeskrivelsen viser de til luftsonekartene fra 

2012. Vurder å informer plankonsulent om nasjonalt 

beregningsverktøy for luftkvalitet. Ingen praktisk betydning for 

denne planen. Forslagsstiller: OK, men de viser årsverdi, 

ikke vintermiddelverdi som kanskje er viktigere? 

• Forurenset grunn: Det er registrert i Miljødirektoratets 

database Grunnforurensning ett større område med forurenset 

grunn. Forurensningen stammer fra skytebanen 

Regimentsmyra. Sannsynligvis er ikke Haugstenåsen B01 

berørt av denne forurensningen. Forslagsstiller: OK 

• Støy: Det er ikke gjennomført en støyfaglig utredning, kun en 

støyvurdering. Flere av de planlagte boligene blir liggende i gul 
støysone så det må stilles krav om gjennomføring av en 

støyfaglig utredning. Støynivåene må tallfestes i tabell og/eller 

i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved 

fasader og uteoppholdsareal. Gul sone er en vurderingssone 

hvor kommunen skal vise varsomhet med å tillate etablering 

av nye boliger og annen bebyggelse til støyfølsomt 

bruksformål. T-1442/2016 fremhever at slik bebyggelse bare 

tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller 

grenseverdiene for støy. Støyutredningen skal belyse 

innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for 

plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Alle 

boenheter skal ha en stille side, og tilgang til egnet og stort 

nok uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Det 

henvises til veileder, M-128 til T-1442/16 hvor det i punkt. 9.2.1 

(s.233) fremgår at Nordisk beregningsmetode for 

vegtrafikkstøy komplett metode skal benyttes til 

støyberegninger i forbindelse med reguleringsarbeid eller 

byggesaker i rød eller gul sone. I planens fellesbestemmelser 

punkt 4.3 b) er det gjort følgende presisering: «Utenfor fasader 

tillates støynivå opp til Lden = 58 dB.» I T-1442/2016 tabell 3 er 

grenseverdien for støy ved bygging av boliger Lden = 55 dB. 

Miljø og landbruk kan ikke se at det for planområdet er 

grunnlag for å avvike fra disse grenseverdiene. I 

reguleringsplan må det derfor dokumenteres at alle anbefalte 

grenseverdier for ny støyfølsom bebyggelse i T-1442/2016, 

tabell 3 er tilfredsstilt. Miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) skal 

legges til grunn ved planlegging av bygg- og 

anleggsvirksomhet og gjelder for hele anleggsperioden. 

Dersom støygrensene ved spesielle tilfeller ikke kan 

overholdes, gjelder regelen om varsling, jf. kap 4.4 

T1442/2016.   
Forslagsstiller: OK, Her er det trolig sendt med feil vedlegg 

(som tilhørte B02). Det er utarbeidet en støyutredning som det er 

referert til i planbeskrivelsen. Denne viser mulige avbøtende tiltak 

og er også lagt til grunn for utarbeidelse av plankartet og 

avgrensningen av hensynssonen. Unntaket som tillater 58 dB er 

heller ikke tatt ut av lufta, men fra en beregning av fasadestøy. Her 

vil det legges inn en skjerm på balkong som vil skjerme for rom 

innenfor.  

  

 Renovasjon     

• Av den renovasjonstekniske planen legges det til rette for at 

hver boenhet skal ha hver sine avfallsbeholder. Det står at det 
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skal tilrettelegges plass til avfallsbeholdere for rest-, papiravfall 

+ plass til plastsekkene. Her ønsker renovasjon at de også 

presiserer at det skal avsettes også plass for egen 

avfallsbeholder for glass- og metallemballasje som vil også 

være en del av henteordningen i Fredrikstad kommune fra 

høsten 2019.  Hvis det er ønskelig å se på andre muligheter  

her f.eks. få til fellesløsninger/samleplasser til 

avfallsbeholderne kan de ta kontakt med 

renovasjonsavdelingen.   
Forslagsstiller: OK. 


