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2 Innhold 
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av Høsten 2015.  

2.1 Vedleggsoversikt 
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen. 

- Renovasjonsteknisk plan, datert 15.02.2016 

- Sammendrag av innspill til planarbeidet. 

- Illustrasjonsplan, datert 01.02.2016.  

- Støyfaglig utredning, datert 07.03.2016 + supplement datert 17.11.2016. 

3 Bakgrunn 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter på vegne av forslagsstiller Block Watne AS. 

3.1 Hensikten med planen 
Hensikt med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 

anlegg innenfor rammene av områderegulering for Haugstenåsen. Selv om det dreier seg om en 

detaljregulering, ønskes en viss fleksibilitet innenfor byggeområdene.  

3.2 Planområdet og tidligere vedtak  

Planområdet ligger om lag 4,5 km kjøreavstand øst for Fredrikstad sentrum og sørøst for Fv 110. 
Området er i dag ubebygd og består stort sett av fjell som stedvis er kledt med vegetasjon. Planområdet 
skrår i nordvestlig retning. Det varslede planområdet dekket et areal på ca. 22 daa. Gjennom 
planprosessen er dette arealet snevret inn til om lag 20 daa hvorav det aktuelle byggeområdet omfatter 
ca. 14 daa.  

Planområdet ligger innenfor områdeplan for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015. Områdeplanen gir 
føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser. 

3.3 Krav om konsekvensutredning 

Planinitiativet ble ved varsel om oppstart vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning (FOR 2014-12-19 nr. 1726) og vil ikke falle inn under planer som skal behandles 
etter forskriften.  

Tiltaket omfatter et areal som overstiger 15 daa, men faller ikke inn under kriteriene som framgår i 
forskriftens §2, bokstav d, og f eller § 3, bokstav b og c, da planinitiativene er i tråd med overordnet plan 
og ikke innebærer en nyregulering av byggeområde. Tiltaket er ikke nevnt i vedlegg I og II. 
Planmyndigheten ser ikke behov for å utarbeide et planprogram/konsekvensutredning av tiltaket. 
Relevante tema som omhandler miljø og samfunn er allerede delvis utredet gjennom den nylig vedtatte 
områdeplanen og vil utdypes gjennom disse planarbeidene. 
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4 Planprosessen 

4.1 Varsel om oppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad 19.09.2015. Naboer og 
offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 16.09.2015 med innspillfrist 21.10.2015. 

Planarbeidet ble varslet parallelt med varslingen av planarbeider i delfeltene B04 og B05 vest for 
planområdet.  

4.2 Merknader til planarbeidet 

Det er mottatt innspill fra syv instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 
forkortet utgave i vedlegg 2.  

4.3 Medvirkning av barn og unge 

Det ble gjort egne medvirkningsopplegg for barn i forbindelse med en stedsanalyse for Begby som 
gjennomført ble i 1996 i forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad kommune. Som en del 
av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som lekeområder, snarveier, utrygge veier 
og områder ble kartlagt. Det ble ikke registrert barns aktivitet innen planområdet. Det er ikke grunn til 
å tro at forholdene har forandret seg mye siden 1996. Området er i befart, og det finnes få spor av 
barnelek i området. Enkelte steder krysser stier og tråkk som leder mot områdene rundt 
høydebassenget, der det er spor etter aktivitet. 

Da barns medvirkning i lokalsamfunnsprosjektet ansees som dekkende for barns situasjon i området, er 
det ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til medvirkning fra barn og unge ved detaljreguleringen.  

Kommunens barnetalsperson er blitt gitt anledning til å uttale seg til planinitiativet. Lovens intensjon 
om medvirkning vurderes som godt ivaretatt. 

5 Planstatus og rammebetingelser 

5.1 Overordnede planer  

5.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplan 

Fylkesplanen for Østfold ble godkjent i 
statsråd 11. mars 2011. En av 
målsettingene i fylkesplanen er å legge til 
rette for fortetting av sentrumsnære 
arealer fremfor å ta i bruk mindre sentrale 
områder. Planområdet ligger innenfor 
arealet som i fylkesplanen er markert som 
«nåværende tettbebyggelse». I tillegg er 
det satt av framtidig utbyggingsareal sør 
for planområdet.  

Arealet ligger i dag uutnyttet og tett opp 
mot etablert infrastruktur. Planinitiativet 
om en høy utnyttelse av dette arealet er i 
tråd med målsettingen om samordnet 
areal- og transportplanlegging.  

 

Figur 1. Utsnitt av fylkesplanen for Østfold. 
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5.1.2 Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2023, vedtatt 06.12.2012  

Planområdet er avsatt til «framtidig 
boligbebyggelse» i kommuneplanens 
arealdel (gult). De omkringliggende 
områdene er lagt ut som «nåværende 
bebyggelse og anlegg» (oransje) og 
«landbruk-, natur- og friluftsområde» med 
hensynssone «friluftsliv» (grønn med 
skråskravur).  

Videre er det markert en nåværende 
sykkelvei langs nordsiden av Haldenveien.  

Planområdet inngår som framtidig 
utbyggingsområde i Kommuneplanens 
utbyggingsprogram for boliger 2011 – 
2023, der det er beregnet 424 boenheter i 
perioden 2014 - 2022.  

5.2 Gjeldende reguleringssituasjon 

5.2.1 Gjeldende reguleringssituasjon for det aktuelle planområdet, Områdereguleringsplan 

Haugstenåsen. 

Det varslede planområdet ligger som boligbebyggelse «B03» innen områdereguleringsplan for 

Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015, jf. figur neste side. Områdeplanen stiller krav om detaljregulering 

før en utbygging kan igangsettes i de ulike delfeltene. Ut over å angi planformålet «boligbebyggelse» 

legger områdeplanen få detaljerte føringer for arealbruken innen de ulike delfeltene B01 – B05. 

Områdeplanens funksjon er å danne forutsigbare rammer rundt de ulike byggeområdene. 

Områdeplanen løser adkomsten til planområdet gjennom rekkefølgebestemmelser. Det stilles bla. krav 

om at støynivået mot eksisterende bebyggelse skal utredes og, om nødvendig, avbøtes før det 

igangsettes boligtiltak innen planområdet. Videre skal det utarbeides en sikkerhetsinstruks for 

etablering av veianlegget.   

Kryssutformingen Tyrihjellveien X Haldenveien (Fv110) har i dag for lav kapasitet til å kunne avvikle 

trafikken fra 420 nye boliger slik områdeplanen åpner for. Områdereguleringsplanen stiller derfor krav 

om at det skal bygges en rundkjøring samt at det etableres bussholdeplass mm. før bolig nr. 291 tas i 

bruk. Etablering av rundkjøring utløser igjen behov for å omlegge deler av Løvliveien. Denne 

rekkefølgebestemmelsen kan være utslagsgivende for når tiltak innen Haugstenåsen B03 kan 

igangsettes.  

Ved vedtak av denne detaljreguleringen for B03 vil tilsvarende areal av områdeplanen erstattes. 

Formålene i detaljreguleringsplanen er i tråd med og utdyper formålet i områdeplanen. 

 

Figur 2. Planområdets beliggenhet i kommuneplanens arealdel (B513) 
Planavgrensningen vises med rosa innenfor den røde sirkelen. 



PlanID.: 0106 1135 

 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   8 

 

5.2.2 Gjeldende planer i nærområdet: 

1. Dette planområdet. «B03» innen områdereguleringsplan Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015. 
2. Områdereguleringsplan Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015. 
3. Reguleringsplan for Forsvaret boligfelt, Tyrihjellen, vedtatt 19.10.1976. 
4. Reguleringsplan for Moen, vedtatt 22.12.1982. 
5. Bebyggelsesplan for Lilleby, vedtatt 08.09.2011. 
6. Reguleringsplan for Bryggeritunet, vedtatt 10.11.2011. 
7. Kong Fredrik II Golfbane, vedtatt 11.09.2008. 
8. Deler av Haugsten gård g/bnr. 603/1,3 og Lilleby gård g/bnr 602/4, vedtatt 16.05.1978. 

5.3 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjer 

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

5.3.1 Rpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingen:  

Relevant for planforslaget er ønsket om at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forholdene ligger godt til rette for å etablere skjermede felles 
lekearealer, private lekearealer og arealer for frilek. 

5.3.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:  

Et hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 
Med den forholdsvis sentrale beliggenheten vil det være enkelt å etablere boliger i tråd med 
målsettingene i de statlige retningslinjene i dette området. 

Figur 3. Reguleringssituasjonen i området. Den varslede plangrensen vist med rød stiplet linje. 



PlanID.: 0106 1135 

 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   9 

 

5.3.1 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging/ Kommunal Klima og energiplan 2013 - 

2017 

Hovedmålet med planretningslinjen og den kommunale planen «Klima og energiplan 2013 – 2017», 
vedtatt 06.06.2013, er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. Retningslinjene har til hensikt å 
redusere utslippet av klimagasser gjennom tiltak som bla. fremmer energieffektivisering i bygg, 
klimavennlige transportformer og reduserer andelen fossile energibærere.  

Det skal etableres konvensjonell småhusbebyggelse innen planområdet. Utbyggingen vi skje i henhold 
til gjeldende regelverk mht. energikrav.  

6 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

6.1 Beliggenhet og avgrensing av planområdet 

Planområdet dekker ca. 20 daa og ligger i en 
vest – nordvestvendt helling sør for 
Haldenveien ca. 4 km øst for Fredrikstad 
sentrum. Avstanden til E6 er ca. 10 km. 
Plangrensen er i øst, vest og nord 
sammenfallende med formålsgrenser for B03 i 
områdeplan for Haugstenåsen. I sør er 
sidearealene til adkomstveien (rød ring i figur til 
høyre) tatt inn i planforslaget for å vise 
sammenhengene mellom veiene og 
byggeområdet.  

Planområdet ligger forholdsvis sentralt med 
brukbare kommunikasjoner mot Fredrikstad 
sentrum. Mange arbeidsplasser og 
sentrumsfunksjoner er i sykkelavstand. 
Samtidig er det gangavstand til skole, 
nærbutikk og Begby senter med flere butikker. 
Planområdet gir i tillegg gode turmuligheter.  

Haldenveien, som ligger nordvest for 
planområdet, er en av hovedveiene inn til 
Fredrikstad og kan til tider oppleves som 
trafikkert. Det må opparbeides ny adkomstvei 
til planområdet fra Haldenveien og på sikt er det 
nødvendig å utbedre krysset mellom Fv110 
(Haldenveien) og Tyrihjellveien, noe som sikres 
gjennom rekkefølgekrav i områdeplanen for 
Haugstenåsen. I samband med rundkjøringen vil 
det også etableres en planfri kryssing av gang- 
og sykkelveiene i området. 

Figur 4. Plangrensen sett i forhold til formålsgrense i 
områdeplan for Haugstenåsen. Figuren viser utsnitt av 
områdeplan for Haugstenåsen samt markering av 
formålsgrenser, plangrense mm. for område B03. 
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6.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Byggeområdet som er avsatt i 
områdeplan for 
Haugstenåsen framstår i dag 
som en del av et 
naturområde som ligger som 
en kile inn i et bebygd 
område. Figuren til høyre 
viser eksisterende 
bebyggelse med rosa farge, 
skog og utmark som lyse 
grønn og dyrket mark som 
gult. Byggeområdet i 
områdeplanen ligger 
innenfor den stiplede linjen.  

Planområdet består av fast 
fjell som stedvis er dekket 
med lyng og furuskog. I 
enkelte nedsenkninger i 
landskapet er jordsmonnet 
tykkere og vegetasjonen mer fyldig. Selv om enkelte stier krysser området framstår ikke denne delen av 
Haugstenåsen som et mye brukt rekreasjonsområde. Stiene krysser områdene der det er forholdsvis 
flatt og mye fjell i dagen, mens andre deler av området framstår som gjengrodd og bratt, og dermed 
ikke noe naturlig område å bevege seg i.  

6.3 Stedets karakter 

Den omkringliggende bebyggelsen er i all hovedsak oppført som frittliggende eneboliger med romslige 
hager. Bebyggelsen ble ført opp fra 1960-tallet fram til i dag, men er dominert av utbygging fra 1980-
tallet.  

6.4 Landskap 

Stedsnavnet «Haugstenåsen» er beskrivende for naturen i området som består av et svaberglandskap 
som står opp som en ås.  

Planområdet ligger i en vest – nordvestvendt helling som skrår oppover fra 35 m o. h. langs Haldenveien 
(Fv110) opp til om lag 50 m o.h. Sørøst for planområdet strekker det bakenforliggende landskapet seg 
opp til 57 m o. h. Bebyggelsen er tenkt plassert i de flatere platåene i åsryggen og vil etterhvert bli en 
del av et større boligområde.  

Topografien og vegetasjonen er forholdsvis åpen med generelt gode solforhold, deriblant 
ettermiddagssol. I den grad Fredrikstad er vindutsatt, vil Haugstenåsen kunne oppleve en større vindlast 
enn en del av de lavereliggende boligområdene. En bør derfor beholde mest mulig vegetasjon der dette 
er mulig og vurdere om det er nødvendig å skjerme uteoppholdsarealene for vind.  

6.5 Kulturminner 

Fylkeskonservatoren uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for 
særlig vern i planområdet. 

Figur 5. Oversiktskart som viser avgrensingen av områdeplan for Haugstenåsen. 
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6.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert naturverdier av spesiell verdi innenfor planområdet eller i influensområdet. 
Miljødirektoratets naturbase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase og 
http://artskart.artsdatabank en.no/default.aspx er benyttet som kilde, og det er gjort supplerende 
befaring i området for å avdekke om det f. eks. finnes hule eiker. Planområdet er i dag ubebygd og er 
lite menneskepåvirket, noe som i seg selv er en kvalitet. Naturtypen i området er imidlertid svært vanlig 
i regionen og ligger inneklemt blant eksisterende bebyggelse.  

Sør for planområdet ligger Søndre Haugstenåsen 
naturreservat, markert med rød skråskravur i 
kartet til høyre. Formålet med naturreservatet er 
i følge forskrift FOR-2010-04-16-545 «…å bevare 
et område med truet, sjelden og sårbar natur, 
med en spesiell naturtype i form av et variert 
skogområde med edelløvskog, særlig eik, samt 
furuskog med tilhørende flora og fauna». Det er 
også registrert hule eiker og andre arter av 
forvaltningsinteresse vest for planområdet.  

En kan ikke se at tiltak som følge av planen vil 
kunne endre forholdene i de registrerte 
naturvernlokalitetene. 

 

6.7 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområder.  

Nærområdet byr på gode muligheter for rekreasjon og uteopphold. I umiddelbar nærhet av 
planområdet finnes turveier/lysløyper og skogsområder som er lette å bevege seg rundt i. Ved skolen 
finnes idrettsanlegg. Vest for planområdet ligger Gamle Fredrikstad golfklubb, Fredrikstad rideklubb, 
Fredrikstad bueskytere etc. Det er også mulig å legge søndagsturen til f. eks. Gamlebyen.  

6.8 Landbruk 

Grunnforholdene er fast fjell med usammenhengende løsmassedekke og regnes som impediment 
uegnet for jord- og skogproduksjon. Det er få landbruksinteresser i planområdet. Den planlagte 
arealutnyttelsen er også i tråd med overordnede planer.  

6.9 Trafikkforhold og mobilitet 

6.9.1 Kjøreatkomst  

I medhold av områdeplan for Haugstenåsen vil planområdet få adkomstvei fra Haldenveien via 
Tyrihjellveien. På sikt vil også avkjørselen fra Haldenveien legges om til rundkjøring, noe som sikres 
gjennom rekkefølgekrav i områdeplanen.  

6.9.2 Veisystem 

Områdeplanen viser en ny adkomstvei med ensidig fortau som skal betjene hele Haugstenåsen. Veien 
er dimensjonert for buss med en snuplass i enden. Den regulerte veien har ingen 
gjennomkjøringsmulighet videre østover og det er i utgangspunktet heller ikke ønskelig med noen 
gjennomkjøringsmulighet. Områdeplanen åpner imidlertid for over 400 boliger og den ene adkomsten 
kan være sårbar ved f. eks. ulykker eller omfattende tiltak som berører veien. Det vil på sikt opparbeides 
en gjennomkjøringsmulighet i tilstøtende planområde som stenges med bom. Planområdet B03 knyttes 
mot samleveien via to adkomstveier.  

Figur 6. Planområdet markert med rød ring. Registrerte 
verneobjekter er vist med fargesymboler. 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
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6.9.3 Trafikkmengde 

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen ble det utarbeidet en trafikkanalyse, «Begby 
Fredrikstad trafikkanalyse» Sweco 09.03.2009. Analysen tar utgangpunkt i at hver husstand vil generere 
3,5 bilturer på døgnbasis. Med 400 boliger tilsvarer dette 1400 biler i døgnet (ÅDT). Selve planområdet 
B03 vil tilsvarende generere om lag 140 ÅDT.  

Fv110 har pr. 2014 en ÅDT på 12695 for den aktuelle strekningen. En trafikktelling fra 2008 viser en ÅDT 
på 800 i Tyrihjellveien og 500 ÅDT fra Sølvstien, nord for Fv110.  

Hovedkonklusjonene i rapporten er at dagens kryss Tyrihjellveien X Fv110 har en reservekapasitet, men 
at denne kapasiteten overstiges når tallet nye boenheter passerer 290. Ved en full utbygging av 
Haugstenåsen, vil det bli nødvendig å omarbeide krysset til en rundkjøring. 

6.9.4 Ulykkessituasjon 

Det er innrapportert 10 trafikkulykker i nærheten av krysset i perioden 1999 fram til 2016, hvorav 7 av 
ulykkene fant sted nordøst for krysset. Fotgjengere var involvert i enkelt av disse ulykkene. Ved en 
framtidig trafikkvekst anbefales rundkjøring og en planfri kryssing for gang- og sykkelvei, som vist i 
områdeplan for Haugstenåsen.  

6.9.5 Myke trafikanter og kollektivtransport 

Planområdet ligger i sykkelavstand (15 minutter) 
til sentrum, eller eventuelt fergeforbindelsen 
som går fra Gamlebyen (10 minutter). Det er 
etablert gang- og sykkelvei langs nordsiden av 
Haldenveien. Veien inngår i ”Rute 14, 
Skjebergruta” i sykkelhovedplanen datert 
september 2009. Sykkeltraseen er med unntak av 
Fredrikstadbrua og deler av sentrum, 
sammenhengende fra planområdet til sentrum. 
Det er fortau på hver side av brua, men disse er 
forholdsvis smale og deles mellom gående og 
syklende. Det er ikke tilrådelig å sykle i 
kjørefeltet. Innen områdeplan for Haugstenåsen er det regulert inn gang- og sykkelvei ned til 
Haldenveien. Gjennom tilliggende planarbeider (Haugstenåsen B01) vil det også reguleres inn både stier 
og veiforbindelser mellom planområdet og Tyrihjellveien som leder mot skolen. 

For å gå eller sykle til Gamlebyen er det også mulig å følge småveier og krysse golfbanen.  

Det ligger kollektivholdeplass på øst- og vestsiden av Haldenveien ved adkomsten til Haugstenåsen. Her 
passerer bussrute 100, 357, 358 og 359. I praksis innebærer dette at det er et par bussavganger mot 
Fredrikstad sentrum i timen.  

Byfergen kjører halvtimes avganger mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste og Gressvik 
mellom klokken 06:00 og 16:30 på hverdagene.  

Gamlebyfergen kjører mellom Cicignon og Gamlebyen kontinuerlig eller med 15 min. avganger mellom 
klokken 5:20 og 24:00. På fredager og lørdager går fergen til 01:00.  

Sykkelavstanden til fergen er ca. 3 km, noe som gjør det gunstig å kombinere f. eks. sykkel og gratis 
ferge.  

6.10 Barns interesser  

Med unntak av turområdet ligger fleste leke- og rekreasjonsområdene mer enn 500 meter fra 
planområdet, og dermed utenfor rekkevidde for mindre barn. Det er derfor behov for at det 

Figur 7. Utsnitt av sykkelhovedplanen.  
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opparbeides grendelekeplass og nærlekeplasser i forbindelse med realiseringen av planen. 
Områdeplanen stiller krav om en slik opparbeiding. 

6.11 Sosial infrastruktur 

Planområdet er forholdsvis sentrumsnært og ligger i tilknytning til et etablert boligområde. I området 
finnes det flere funksjoner og sosiale møtearenaer som barnehager, butikker og barne- og 
ungdomsskole.  

6.11.1 Handel 

Nærmeste handlemulighet ligger i Haldenveien 6, der det nylig har åpnet en REMA 1000-, og 
Europrisbutikk. Her ligger det også busslomme på hver side av veien med et tilrettelagt krysningspunkt 
for fotgjengere (en umarkert fotgjengerovergang). Her burde det ha blitt opparbeidet en 
fotgjengerovergang, kombinert med nedsatt tillatt hastighet. Butikkområdet som ligger om lag 600 
meter fra planområdet er tilgjengelig via Løvliveien eller stisystemene. Alternativt finnes det en 
handlemulighet på Begby kjøpesenter som ligger ca. 1 km fra planområdet, vis a vis Begby barne- og 
ungdomsskole. Man kan nå kjøpesenteret via stisystemer og boliggater eller via gangveien langs 
Haldenveien. Nærmere byen finnes et par bensinstasjoner, byggevarehandel, vinmonopol mm. 

Figur 8. Figuren viser gangavstander fra planområdet til sosial infrastruktur i nærområdet. 
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6.11.2 Skolekapasitet og barnehagedekning 

Innenfor en radius av 2 km. finnes det syv barnehager, tre barneskoler og to ungdomsskoler. Nærmeste 
barne-, og ungdomsskole er Begby skole, ca. 850 meter fra planområdet. Gudeberg barne- og 
ungdomsskole og Sagabakken barneskole ligger mer enn 2 km fra planområdet.  

Tilgjengelige prognoser (barnehage- og skolebruksplan 2015 – 2025) viser at det vil bli 
kapasitetsproblemer ved Begby barne- og ungdomsskole. Disse prognosene omfatter en full utbygging 
av Haugstenåsen. Skolen er allerede oppsatt med paviljonger og har lav kapasitet mht. SFO, datarom, 
lærerarbeidsplasser, gymsal mm. Dersom det oppstår kapasitetsproblemer som følge av utbyggingen 
kan det være mulig å justere inntakssonene til skolene slik at elevtallet blir utlignet mellom Begby, 
Gudeberg, Kjølberg og Sagabakken barneskole. De ulike inntakssonene er naturlig avgrenset av veier og 
jorder og konsekvensen av en soneforskyving kan bli at det utløses krav om skoleskyss for første 
skoletrinn.  

6.12 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i området ligger naturlig til for å kunne forme boliger og veier med god tilgjengelighet. På 
grunn av høydeforskjellene vil det imidlertid være vanskelig å opparbeide alle veier og stier med 
stigningsforhold som tilfredsstiller kravene til universell utforming uten å gjøre voldsomme 
terrenginngrep. Planen åpner for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer. Etter teknisk 
forskrift § 8-2 stilles det ikke krav til universell utforming av felles utearealer i tilknytning til denne 
boligtypen. 

6.13 Teknisk infrastruktur 

6.13.1 Vann og avløp 

Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsledninger via et nytt anlegg. Avløpsanlegget vil bli 
lagt i veien og føres til nordsiden av Haldenveien.  

Figur 9. Elevtallsprognose VS kapasitet ved Begby skole 
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Overvann fra området vil i all hovedsak fordrøyes og infiltreres lokalt, noe som trolig vil forbedre 
avrenningsproblematikken for områdene nedenfor. Siden mye av området allerede består av fast fjell, 
vil ikke avrenningssituasjonen endres vesentlig ved en gjennomføring av tiltaket. 

Planen stiller krav om at overvannshåndteringen løses på en måte som ikke medfører ulempe for 
naboeiendommer eller andre områder «nedstrøms» for planområdet.  

6.13.2 Energiforsyning 

All nye kabler innen byggeområdene skal legges som jordkabel. Fredrikstad Nett AS (FEN) har 
nettstasjon samt høy- og lavspent kabel i utkanten av planområdet til områdeplan for Haugstenåsen. 
Det må i tillegg etableres egne transformatorstasjoner og ledningsnett inne planområdet. Det reguleres 
inn plass til transformatorstasjon rett sør for «Regimentveien», den nye adkomstveien til Haugstenåsen. 
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

6.14 Grunnforhold 

Hele planområdet består av fast fjell med spredt 
løsmassedekke. Stedvis er det avsatt tykkere lag 
av løsmasser som er grobunn for litt kraftigere 
vegetasjon. Arealet som er lagt ut som 
byggeområde består av fast fjell, og gir en svært 
stabil byggegrunn.  

Fjellet i området består av granitt som kan være 
uranholdig og dermed avgi radon. Det er derfor 
viktig at det blir gjort avbøtende tiltak ut over 
vanlig radonsperre. 

Deler av terrenget i planområdet og tilstøtende 
områder er brattlendt. Området er befart for å 
avdekke hvorvidt det har skjedd tidligere 
hendelser med steinsprang eller skred. Det 
meste av planområdet er glasialt formet granitt. 
Fjellet virker stabilt med få spor etter senere 
utglidninger.  

Figur 10. Utsnitt av kvartærgeologisk kart. 

Figur 12. Spor etter steinuttak. Figur 11. Typisk landskap med svaberg dekket av lyng og furu. 
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Enkelte plasser ligger det mindre blokker i landskapet, men disse representerer tidligere tiders uttak av 
stein og ligger gjerne i flatere områder. Nordøst for planområdet, rett sør for Tyrihjellveien, finnes det 
et område der det er avsatt blokkmateriale. Blokkenes størrelse varierer mellom 0,2 – 1 m3. Det er ingen 
tegn til nyere skredaktivitet i området og deler av disse blokkene er godt rundet. Det kan tenkes at 
blokkene er avsatt i forbindelse med deglasiasjonen av området. Fjellet over virker intakt, med unntak 
av enkelte blokker som er i ferd med å gli ut som følge av frostsprengning. De er ikke planlagt bebyggelse 
her.  

Den planlagte bebyggelsen er lagt til de flateste områdene, og vil ikke representere noen fare eller ligge 
farlig til mht. steinsprang eller skred. Hovedadkomsten til Haugstenåsen vil nok ligge mest utsatt, da det 
er nødvendig å sprenge traseen. Fjellet vil her sikres.  

6.15 Støyforhold 

Fredrikstad kommune har gjort 
målinger/beregninger av enkelte støykilder 
tilgjengelige gjennom sin nettside. I 
Haugstenområdet er det beregnet støy fra både 
Fv110 og Regimentsmyra skytebane. 
Beregningene av trafikkstøy viser at nordsiden av 
planområdet nærmest veien ligger i «gul» 
støysone. Tilsvarende ligger den sydlige delen av 
planområdet i gul støysone fra Regimentsmyra 
skytebane. Aktiviteten på Regimentsmyra skal 
avbøtes og vil ikke lenger bidra med støy, noe som 
sikres av rekkefølgebestemmelsene i planen.  

Etter krav i områdeplan for Haugstenåsen og fordi 
planområdet i den generelle beregningen framstår 
som støyutsatt, er det gjort mer detaljerte 
støyberegninger med utgangspunkt i den planlagte 
bebyggelsen og trafikktall framskrevet til 2031. Det 
er også gjort beregninger med forslag til avbøtende 
tiltak.  

Som det framgår av beregningene er det den nye 
bebyggelsen som er lagt i det bratte terrenget mot 
Fv110 som blir mest støyutsatt. En stor del av 
støybildet dreier seg om støy fra den nye 
adkomsten til Haugstenåsen. Alle felles 
uteoppholdsarealer vil ligge i støyfri sone, men 
enkelte fasader vil være støyutsatt dersom det ikke 
gjøres tiltak. Fasadestøyen vil kunne avbøtes med 
lokale tiltak på hver enkelt bygning, som f.eks. 
innglassing av balkong eller alternativ med skjerm 
mot veien. Det er mest ønskelig med lokale tiltak i 
dette området. 

Det er beregnet støy i flere høydenivåer. I kartet til 
høyre vises støynivået i ørehøyde 
(uteoppholdsarealet) i tillegg til de mest utsatte 
delene av fasadene (2 etg.). Hensynssonen som er 
vist i plankartet representerer støybildet i 4 meters 
høyde.  

Figur 13.  Kartet viser støyberegninger for skytebanen på 
regimentsmyra. 

Figur 14.Figuren viser høyeste døgnveid (Lden) lydnivå dBA i1,5 
meters høyde og på de mest støyutsatte punktene på 
fasadene. (Utsnitt av støyberegning utarbeidet av Brekke & 
Strand akustikk AS, 2016.) 
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Figur 14 viser viser at bebyggelsen vil ha en viktig skjermende effekt på uteområdene. Om man 
sammenligner støybildet med en situasjon uten bebyggelse og uten støyskjerm endres forutsetningene. 
I plankart revidert 10.12.2016 tar den innregulerte hensynssonen H220 utgangspunkt i den verst 
tenkelige støysituasjonen i 4 meters høyde uten støyskjerm og bebyggelse. Dersom man velger å legge 
til rette for en bebyggelse uten en felles støyskjerm, vil det være mulig å bruke begrensede lokale 
skjermer og bygningsmessige elementer som støyskjerm. For boligene lengst sør i planområdet vil det 
f. eks. være mulig å forskyve carportene i forhold til boligen for å skjerme uteoppholdsarealet mot 
vegen.  

6.16 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten for deler av Fredrikstad overvåkes kontinuerlig i St. Croix krysset. Med bakgrunn i 
målinger, topografi og lokalklimatiske forhold har Fredrikstad kommune utarbeidet luftsonekart (2012) 
som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).  

Luftsonekartet viser en klar sammenheng mellom trafikk og konsentrasjonen av svevestøv og NO2. 
Vindretning og topografi spiller også inn. Planområdet ligger forholdsvis høyt i landskapet og 
fremherskende vindretning er fra sør-sørvest. Ut fra det tilgjengelige kartmaterialet og beliggenheten 

Figur 16. Høyeste døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv 
<25 µg PM10 pr m3 (hvit) Figur 17. Vintermiddelverdi 20-25 µg NO2 pr m3 (grå). 

Figur 15.Kartutsnittet til venstre viser høyeste døgnveid (Lden) lydnivå dBA i 1,5 m høyde og tilsvarende til høyre i 4 m høyde. Her er 
situasjonen vist uten bebyggelse, jf. Figur 14. 
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til planområdet i forhold til kildeområdet for de største utslippene, antas det at luftkvaliteten innen 
planområdet vil være god.  

Tiltaksgrensen for NO2 er en vintermiddelverdi på 40 µg /m3, mens tiltaksgrensen for svevestøv (PM 10) 
inntreffer om verdiene overstiger 35 µg /m3 oftere enn 7 døgn per år. Som det framgår av kartene under 
ligger planområdet i utkanten av kjerneområdet for luftforurensing. Verdiene viser 20-25 µg NO2 pr m3 
og mindre enn 25 µg PM10 pr m3. Ut fra tilgjengelige beregninger kan en dermed anta at det ikke vil 
være nødvendig med avbøtende tiltak mht. luftforurensing.  

6.17 Levekår og folkehelse 

Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I denne 
reguleringsplanen kan levekårene f. eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng. 
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2014 rangert levekårene i ulike soner, 
basert på 12 levekårsparametere: 

1 Barneandel  7 Personer i lavinntektshusholdninger 

2 Innvandrere  8 Registrert arbeidsledighet 

3 Flyttinger  9 Sosialhjelpsmottakere 

4 Lav utdanning.  10 Arbeidsavklaringspenger 

5 Høy utdanning.  11 Unge uførepensjonister 

6 Nettoinntekt  12 Andel aleneboende 

Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som 
helhet varierer fra 7,3 til 38,3. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Begby» på 
8,17 – eller tredje plass etter Torsnes (8,00) og Rød/Okseviken (7,33).  

Hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av frittliggende eneboliger med innslag av 
konsentrert småhusbebyggelse. Det er ikke registrert blokker i området. Beboerne i området har lav 
dødlighet. Den registrerte lave dødligheten har trolig sammenheng med de generelle sosioøkonomiske 
forholdene, men statistikken kan også påvirkes av at eldre mennesker flytter ut av området de siste 
leveårene (og da er ikke de siste 5 leveårene medregnet). 

En kan se for seg at deler av beboerne i området ønsker en mer lettstelt bolig, og dermed vil kunne 
velge å bosette seg innen planområdet. Dette vil øke mobiliteten i befolkningen og åpne for at et større 
antall mennesker vil bedre sine levekår. 
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7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er basert på 
en sjekkliste fra DSB. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. 
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i 
planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse  

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

 Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

 Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

 Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift 

over lengre tid 

 Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

              Konse- 

              kvens: 

Sannsyn- 

lighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
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Hendelse/situasjon  Aktue

lt? 

Sann-

synlig 

Kons. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Masseras/skred  Nei    Grunnen består av fast fjell som 

stedvis har en bratt gradient 

med fare for utglidning av 

steinblokker. De mest utsatte 

områdene ligger imidlertid 

utenfor planområdet.  

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Nei     

5. Tidevannsflom  Nei     

6. Radongass Ja 2 3  Aktsomhetskart viser at grunnen 

består av bergarter som kan avgi 

radongass, se merknad etter 

tabell. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt  Ja 2 1  I Fredrikstadsammenheng er 

planområdet forholdsvis 

vindutsatt. Det lite vegetasjon og 

landskapsformer som vil ta av 

for vinden.  

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Nei     

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Ne     

24. Park; rekreasjonsområder Ja 3 2  Eksisterende rekreasjonsområde 

bygges ned.  

25. Vannområder for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Ja 3 2  Området er støyutsatt fra 

Haldenveien. 

30. Støy; andre kilder Ja 2 2  Området er støyutsatt fra 

Skytebanen. Det skal gjøres 

avbøtende tiltak. 
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31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akuttforurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 1 1  Trafikkvekst gir moderat økt 

støybelastning.  

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Ja 2 3  Bratt bakke kombinert med kun 

én felles adkomst for rundt 400 

boliger kan hindre 

framkommelighet for f. eks. 

utrykningskjøretøy. 

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  1 2  Trafikkvekst gir økt risiko 

45. Ulykke med gående/syklende Ja  2 2  Trafikkvekst gir økt risiko 

46. Ulykke ved anleggsgjennomføring Ja 1 3  Mulighet for sprengningsuhell. 

47. Andre ulykkespunkt Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, med 

spesiell fare for usikker is, endringer i 

vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, steintipper 

etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

ROS-analysen viser at det er fire aktuelle hendelser (merket gule) som medfører en vurdering av om 
en skal sette inn tiltak:  

Hendelse 6. Radongass 

Aktsomhetskart for radon (NGU/Statens strålevern, 2006) viser generelt forhøyede 

urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe som gir et økt potensial for at grunnen kan avgi radongass. Fordi 

grunnen innen planområdet inneholder fjell i dagen, er det sannsynlig at radongass kan trenge inn i 

boligene. Radongass vil oftest være en problem i etasje mot grunn, og særlig der det er undertrykk som 

følge av en skorstenseffekt.  

Tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes dersom nivået overstiger 

200 Bq/m3 ved målinger. 
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Hendelse 7. Vindutsatt  

Planområdet som ligger i skrånende terreng og er forholdsvis vindutsatt i Fredrikstadsammenheng. 

Vindlasten ansees ikke å utgjøre noen sto risiko, men bør beregnes dersom det velges spesielt utsatte 

takkonstruksjoner.  

Ved utforming av uteoppholdsarealer og eventuelle støyskjermer bør forholdet til vind tas i betraktning 

slik at støyskjermene bidrar til et bedre mikroklima framfor å skape turbulens. 

Hendelse 24. Park; rekreasjonsområder 

Planområdet er lagt til et eksisterende grøntområde. Området er ikke mye brukt som turområde, men 

stier gjennom landskapet viser at området utgjør en del av et større rekreasjonsområde. Inngrepene 

som gjøres i forbindelse med boligbygging er irreversible, men gjøres i tråd med gjeldende planer.  

Hendelse 29. Støv og støy; trafikk  

Deler av planområdet ligger gul sone mht. trafikkstøy. Det vil kunne være nødvendig med støyskjerming 

mot Haldenveien og adkomstveien til Haugstenåsen.  

Tiltak: Planen stiller krav om avbøtende tiltak for å tilfredsstille krav. 

Hendelse 30. Støy; andre kilder 

Hele planområdet ligger rød/gul sone mht. støy fra Regimentmyra skytebane i tidligere utarbeidete 

støysonekart. Områdeplan for Haugstenåsen stiller rekkefølgekrav om at det skal gjøres avbøtende 

støytiltak slik at en utbygging innen planområdet kan skje i tråd med retningslinjene i T1442/2012. Det 

er inngått avtaler om at det skal gjøres tilstrekkelige tiltak for å avbøte støyen fra skytebanen.  

Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.  

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt støybelastning 

Hendelse 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 

Det er i områdereguleringsplan for Haugstenåsen vist én kjøreadkomst til planområdet. Denne ene 

adkomsten skal betjene om lag 400 husstander. På grunn av terrenget er det vanskelig å legge til rette 

for en provisorisk omkjøring ved tiltak som omfatter veien eller om det opptrer en akutt hindring i veien. 

Det vil åpnes for at hovedatkomsten skal kunne forbindes med Tyrilia, men at denne forbindelsen 

stenges med bom for å hindre gjennomgangstrafikk. 

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for trafikkulykker. 
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8 Planforslaget 

8.1 Plantype, detaljeringsnivå og forholdet til overordnede planer 

Forslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan og vil erstatte deler av gjeldende 
områdereguleringsplan ved at planformålene utdypes og detaljeres. Planforslaget vil være i tråd med 
områdereguleringsplan for Haugstenåsen.  

Erfaringsmessig kan for detaljerte reguleringsbestemmelser forårsake behov for reguleringsendringer 
eller dispensasjoner når planen skal gjennomføres, noe som er tidkrevende og kostbart både for 
kommune, utbygger og boligkjøper. Det er lagt fleksibilitet inn i planen for å lette den framtidige 
forvaltningen. Terrengtilpassing, utforming/sikring av uteområder og sammenhengene med de 
tilstøtende områdene er blant de viktigste aspektene detaljreguleringsplanen skal ivareta. Plassering av 
veier og uteoppholdsarealer styrer sammen med byggegrensene og utnyttelsesgraden hvor tett 
området kan utnyttes og hvilke bokvaliteter planen til sist vil åpne for. Planen regulerer ikke 
bygningsplassering og utforming i detalj, men sørger for at det opparbeides tilstrekkelig med f. eks. 
støyfrie leke- og uteoppholdsarealer og parkering sett i forhold til antall boenheter. 

8.2 Planens idé 

Hovedgrepet i planen er å legge til rette for oppføringen av konsentrert småhusbebyggelse via to 
adkomstveier. Innenfor planområdet danner landskapet naturlige hyller hvor det er naturlig å legge to 
veiføringer. Veiene får en vendehammer i hver ende. Sentralt i området ligger et av de flateste partiene 
der det er naturlig å legge et lekeområde. Lekeområdet er knyttet sammen med veiene via en gangsti 
og vil i tillegg kunne knyttes mot stisystemene og grønnstrukturen som ligger langs østsiden av 
planområdet. Siden området er støyutsatt fra nord- nordvest, er bebyggelsen formet slik at den vil 
skjerme uteoppholdsarealene på sørsiden av bygningene. 

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en mulig utnyttelse av området. Illustrasjonsplanen viser 
ca. 80% av den maksimale utnyttelsen planen åpner for. Illustrasjonsplanen viser den ønskede 
utnyttelsen av området, men er ikke juridisk bindende.  

8.3 Reguleringsformål 

8.3.1 Arealkategorier og arealstørrelser 

Oversikt over arealformålene i planen SOSI Areal m2 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (5) 1112 12719 

Lekeplass (1) 1610 880 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Vei (2) 2010 1862 

Annen veigrunn - grøntareal (5) 2019 1083 

Annen veigrunn – tekniske anlegg (3) 2018 349 

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur   

Naturområde – grønnstruktur (2) 3020 2538 

Turvei (3) 3031 116 

Totalt alle kategorier  19646 
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Som tabellen på forrige side viser, er hovedformålet i planen konsentrert småhusbebyggelse. I dette 
formålet vil også funksjoner som uteopphold, parkering og renovasjon inngå. Det legges opp til en 
boform der boligfunksjonene i størst mulig grad løses i tilknytning til boligene.   

8.4 Gjennomgang av reguleringsformålene 

8.4.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-5) 

Det er avsatt fem felt for konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor formålet tillates etablering av ulike 
kategorier småhusbebyggelse innenfor tillatte høyder, byggegrense og utnyttelsesgrad. Innenfor 
formålet tillates funksjonene som normalt faller sammen med en bolig, som parkering, renovasjon, leke- 
og uteoppholdsarealer osv. Det tillates også gjesteparkering innen BKS1-5. Disse vil bli felles for 
beboerne i området. 

Bebyggelsens høyde og plassering 

Terrenget er delvis skrånende, og slik veiene er plassert vil det for deler av området være naturlig å 
trappe bebyggelse i to etasjer. Bebyggelsen vil få carport enten i overetasje eller underetasje. 
Bebyggelsen vil få en maksimal mønehøyde/gesimshøyde på henholdsvis 9 og 8 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Carport/garasje skal underordnes eller integreres i bolig. I de bratteste 
delene av byggeområdet vil det være vanskelig å innpasse boliger på en god måte. Som det framgår av 
illustrasjonsplanen kan dette arealet benyttes for gjesteparkering.  

Som det framgår av illustrasjonen på neste side vil det bli behov for en del skjæringer og fyllinger for å 
opparbeide vegstrukturen i området. Hustyper vil innpasses i det endelige landskapet. 

Bebyggelsen tenkes satt som rekkehus. Bygningskroppene for de ulike boenhetene kan forskyves i 
forhold til hverandre både i vertikal- og horisontalplanet, noe som letter en terrengtilpassing og skaper 
et mindre stringent bilde av bebyggelsen, jf. figur under.  

 

 

Figur 18. Aktuell bygningstypologi hentet fra et annet prosjekt viser ensartet bebyggelse som tilpasses forholdene på stedet. 
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Grad av utnytting   

Utnyttelsesgraden fremgår av plankartet og varierer fra 50 – 55 % BYA for de forskjellige delfeltene. 
Delfeltene har ulik arrondering og grenser mot ulike typer områder. I delfelt BKS2, med 50%BYA, er det 
i illustrasjonsplanen lagt inn to rekker av bebyggelse med hageareal mellom, mens delfeltene med 
høyest %BYA, BKS4 (55%BYA) og BKS1 (55%BYA) grenser mot grønnstruktur og lekeområder. På grunn 
av arealbruken i tilstøtende områder vil bebyggelsen innen de ulike delfeltene framstå med om lag 
samme tetthet selv om tomtearealene varierer. 

Både sentrale og lokale myndigheter uttrykker ønske om, og delvis krever, i større og større grad høy 
arealutnyttelse i sentrumsnære områder. Den valgte arealutnyttelsen framstår som forholdsvis 
kompakt, men har ikke en høyere utnyttelse enn om lag 2 boenheter pr. daa. Den relativt lave 
utnyttelsen skyldes delvis terrenget, men må også sees i sammenheng med utnyttelsen i de planlagte 
delfeltene i områdeplanen B04 og B05, der det legges til rette for blokkbebyggelse, sørvest for 
planområdet.  

Hele Haugstenåsen detaljreguleres gjennom flere ulike reguleringsprosesser. Samlet sett vil utnyttelsen 
forholde seg til avgrensningene av byggeområdene i områdeplanen og taket på antall boenheter (420) 
som også gjenspeiles i boligbyggeprogrammet. Både den tekniske og sosiale infrastrukturen vil tilpasses 
det antallet boenheter som områdeplanen åpner for. 

Antall boliger 

Planen bestemmer ikke hvilket antall boenheter som skal inn i planområdet men terrenget, tillatt 
utnyttelsesgrad, arealenes arrondering og krav til uteoppholdsareal pr. boenhet begrenser det mulige 
antall boenheter. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som rommer 39 boenheter. Denne er ikke 
juridisk bindende for arealbruken og har bare til hensikt å eksemplifisere en sannsynlig og ønskelig 
arealutnyttelse. 

Det legges i illustrasjonsplanen opp til en forholdsvis homogen bebyggelse med rekkehusbebyggelse i 
to plan. Denne arealutnyttelsen må sees i sammenheng med den planlagte utnyttelsen av 
naboområdene, som vil kunne tilby en annen type boliger i form av eneboliger og blokkleiligheter. 
Innenfor Haugstenområdet som helhet vil det dermed bli stor variasjon i boligtilbudet.  

Parkering 

Det legges opp til at boligene skal parkere på egen eiendom. I illustrasjonsplanen er det vist parkering i 
carport samt en parkeringsmulighet foran carporten. Begge parkeringsplassene er innregnet i BYA. I 
tillegg er det vist felles gjesteparkeringer i tilknytning til de to veiene. På grunn av den tette utnyttelsen 
og den forholdsvis smale veibredden vil det ikke være mulig å parkere langs veien. 

Det er i reguleringsbestemmelsenes § 5.2, bokstav a tatt inn krav om at det skal opparbeides minimum 
2 p-plasser for bil pr. boenheter over 100 m2 BRA og 1,5 p-plasser for enheter under 100 m2 BRA, samt 
2 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA. Sykkelparkeringen er tenkt lagt til carport eller ved 
inngangspartiet til boligene. Sykkelparkeringen skal kunne overbygges og sykler skal kunne låses fast. 
Illustrasjonsplanen viser bare boenheter over 100 m2, der sykkelparkering inngår i carporten.  

8.4.2 Naturområde (GN1-2) 

Planen viser to naturområder som vil gi rom rundt bebyggelsen. Deler av GN1 er dekket av forholdsvis 
fyldig vegetasjon som vil danne en buffer mellom eksisterende og framtidig bebyggelse. Området vil i 
størst mulig grad bli uberørt av utbyggingen, men skjøtsel av vegetasjonen skal tillates. I de nordøstre 
delene av naturområdene GN1 og 2 vil det være naturlig å bevege seg eller leke.  

8.4.1 Turvei (GT1-3) 

Turveiene GT1 og 2 knytter lekearealene opp mot veien SV1 slik at det blir kortest mulig gangavstand 
for flest mulig boenheter. Det stilles ikke krav til universell utforming av stiene, men man vil kunne oppnå 
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et stigningsforhold som ligger nær kravet til universell utforming. Veiene skal opparbeides som grusstier. 
Det vil legges duk for å hindre gjengroing. For å unngå at arealene privatiseres er stiene regulert i tre 
meters bredde. Turveien GT3 leder mot de tilstøtende planområdene der det legges opp til et stisystem 
som fører mot skolen. Dette vil bli en attraktiv snarvei for beboere i området. Turveiene er felles for 
beboerne i planområdet, men skal være åpne for allmennheten.  

8.4.2 Lekeområde (BLK) 

Lekeområde BLK er felles for alle beboerne innen planområdet og vil kunne bli et samlingspunkt for 
beboerne. Se nærmere beskrivelse under punkt 8.8.  

8.4.3 Veiformålene SV1-2, SVT1-3 og SVG1-5.  

Det reguleres inn veier i fem meters bredde med halvannen meters sideareal på hver side som kan 
benyttes som en nødvendig del av veianlegget, for snøopplag og for framføring av infrastruktur. 
Boligene vil måtte krysset sidearealene for å komme til boligene. Sidearealene vil sannsynligvis tilsås 
med gress og dermed framstå som en del hagearealene mot veien som beboerne formelt sett ikke vil 
disponere. Veiene SV1 og SV2 med sidearealer SVT1-3 og SVG1-5 vil bli offentlige. Kommunal 
overtakelse av veiformålene vil skje i medhold av en utbyggingsavtale. Veiene følger i stor grad 
terrenget. 

I enden av hver vei etableres det en vendehammer slik at f. eks. renovasjonskjøretøyene har en 
snumulighet. Med den valgte dimensjoneringen vil det ikke være mulig med gateparkering. Det legges 
opp til at veien kan brukes som manøvreringsareal for parkering på eiendommene og ved en eventuell 
gjesteparkering. En gjesteparkering må dimensjoners slik at det blir tilstrekkelig manøvreringsplass.  

8.5 Bomiljø/kvalitet 

Planforslaget åpner for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. Det er gjort et mulighetsstudie av 
området for å vurdere hvilke boligtyper som kan være egnet i området. I forbindelse med 
mulighetsstudiet ble det utarbeidet en illustrasjonsplan som viser prinsippene i den ønskede 
utbyggingen, se vedlegg 3. Illustrasjonsplanen er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslaget, men 
er ikke ment å være juridisk bindende for den endelige utbyggingen. Erfaringsmessig kan nytt regelverk, 
endringer i markedet eller andre uforutsette hendelser utløse behov for reguleringsendringer dersom 
reguleringsplanen er for detaljert. For å gi fleksibilitet viser illustrasjonsplanen derfor en arealutnyttelse 
som ligger lavere enn den totale utbyggingen planen åpner for. Avviket mellom tillatt BYA og vist BYA i 
illustrasjonsplan er beskrevet i tabell 2. 

Reguleringsplanen viser to adkomstveier inn i området med vendehammer i enden. På grunn av 
høydeforskjellene er det ikke ønskelig å knytte veiene sammen. Langs veiene er regulert byggeområde 
på hver side. Sentralt i området er det satt av felles areal til lek og uteopphold. Fellesarealet er koplet 
sammen med begge veiene og tilstøtende områder via en tursti som kan følges nordover mot Tyrilia. 
Denne kan fungere som snarvei mot skolen. 

Illustrasjonsplanen viser mulighet for å bygge 39 boenheter. Boligene vil anlegges som kjedete 
eneboliger over to plan med carport. Boligene vil få en størrelse på rundt 120 m2 - 170 m2 BRA. 
Høydeforskjellene i landskapet er utnyttet for at hver av boligrekkene skal få gode utsikt- og lysforhold, 
se figur 19. Samtidig er boligene gruppert i rekker av tre til fem boenheter med gode mellomrom som 
også vil gi sikt- og gangmuligheter, se figur 20 
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Uteoppholdsarealene vil kunne opparbeides på vest- og sørsiden av bygningene. Boligene vil få gode 
lysforhold.  

For enkelte av de nordvestligste bygningene vil støybelastningen kunne overskride anbefalingene i 
T1442 (2012). Dersom arealene skal inngå som «uteoppholdsareal» i planen bør det gjøres lokale 
avbøtende støytiltak. Det kan f. eks. være aktuelt å oppføre støyskjermede terrasser som igjen kan 
fungere som støyskjerm for bakenforliggende støyfølsomme rom.  

Terrassene er vest-sørvestvendt. Bruk av terrasser vil være mest aktuell på om ettermiddagen og 
kvelden da trafikkmengden er lav. En anser derfor uteområdene som vender mot fylkesveien som gode 
uteoppholdsarealer til tross for at enkelte av dem teoretisk sett vil kunne ligge støyutsatt. 

De støyutsatte arealene er vist i planforslaget med hensynssone H220 og er ledsaget av 
reguleringsbestemmelser som tillater husplassering i arealer med en støybelastning på opp til Lden = 60 
dB, forutsatt at boligene får minst ett soverom med støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55 dB) utenfor 
vinduet. Det er viktig å merke seg at hensynssonen gjelder støysituasjonen i fire meters høyde. Som det 
framgår av støyutredningen er situasjonen i ørehøyde gunstigere.  

Figur 20. Byggenes plassering i terrenget bedrer lysforholdene. 

Figur 19. Illustrasjon som viser en mulig utnyttelse av planormådet. Illustrasjonen avviker noe fra illustrasjonsplanen. 
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8.6 Trafikkløsning 

8.6.1 Utforming av veier 

Adkomst fra Haldenveien vil skje via Tyrihjellveien og ny felles samlevei som opparbeides opp til 
Haugstenåsen. Fra samleveien legges det til rette for adkomstveier med vendehammer inn i 
planområdet. Bebyggelsen vil ligge langs veien og det legges opp til at adkomstveien skal nyttes som 
manøvreringsareal for parkering ved boligene. Veien får en asfaltert bredde på 4 meter, skulder på 0,5 
m og sidearealer på 1,5 m for snøopplag, eventuelle fyllinger/skjæringer og teknisk infrastruktur. Ved 
vendehammeren i enden av hver vei vil det også være mulig med snøopplag. Veiene følger i all hovedsak 
høydekurvene og får dermed et moderat stigingsforhold.  

8.6.2 Tilgjengelighet for gående og syklende  

Veiene innen planområdet skal betjene omlag 39 boenheter. Veiene blir forholdsvis smale, men 
oversiktlige og det legges opp til blandet trafikk av motorkjøretøy, gående og syklende. I tillegg til veiene 
viser plankartet stier som binder de to veiene sammen, samt sti som leder ut i nordlig retning. Denne 
vil kunne nyttes som en snarvei mot naboområdene og sti som leder mot skoleveien.  

8.7 Universell utforming 
Reguleringsplanen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse uten heis, og det er følgelig ikke 
krav om universell utforming. Fordi planområdet er skrånende vil det heller ikke være mulig å gi stiene 
en universell utforming.  

8.8 Uteoppholdsareal 

Kommuneplanens arealdel stiller et generelt funksjonskrav om at det ved utarbeidelse av 
detaljreguleringsplaner utenfor sentrum bør beregnes til sammen 80 m2 uteoppholdsareal pr. bolig som 
fellesareal eller på egen tomt. En tilstrekkelig andel av dette skal være egnet for lek.  

På grunn av det bratte og delvis støyutsatte terrenget har vi valgt å redusere kravet til 60 m2 og definere 
dette som minste uteoppholdsarealer (MUA) pr. boenhet. Både felles og private uteoppholdsarealer 
innregnes i MUA. Kjørearealer, oppstillingsplass for renovasjon, bratt terreng mm inngår ikke 
definisjonen. Hver av boligene som er vist i illustrasjonsplanen vil få private hagearealer av varierende 
størrelse. Innenfor arealene avsatt som konsentrert småhusbebyggelse vil gjennomsnittlig 
utbyggingstetthet ligge på 45 % BYA, og da er parkering + gjesteparkering foran carport inkludert. Det 
er i tillegg satt av en felles nærlekeplass på 0,9 daa sentralt i planområdet, som også vi kunne 
opparbeides som en møteplass for de voksne. 

Slik boligene er lagt i terrenget vil de få tilstrekkelige med lys og luft rundt seg. De potensielt støyutsatte 
balkongene vil få gode lysforhold om ettermiddagen og kvelden når trafikkstøyen sannsynligvis vil være 
mindre påtrengende enn i rushtiden. Det er også kort avstand til store og gode turområder og en felles 
lekeplass utenfor planområdet. Det skisserte prosjektet vil i snitt kunne tilby om lag 112 m2 felles og 
privat uteoppholdsareal pr. bolig på bakken, i tillegg til private uteoppholdsarealer pr. bolig på 
balkongene. Felles opparbeidet lekeplass og halvparten av det ubebygde arealet inngår som grunnlag 
for beregningen av uteoppholdsarealet.  
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Felt Areal 

(m2) 
Antall 
boenheter 

Tillatt 

% BYA 

Utnyttet 
% BYA  

Uteopphold pr. 
boenhet(m2).  

(50% av tilgjengelig 
ubebygd tomt) 

Uteopphold og 
felles lekeareal pr 
boenhet (m2). 

BKS1 2194 8 55 53 62 84 

BKS2 2797 8 50 41 105 127 

BKS3 5252 15 50 41 96 118 

BKS4 844 3 55 51 70 92 

BKS5 1632 5 50 44 90 112 

 

Tabell 2. Viser oversikt over fordeling av uteoppholdsarealer i situasjonsplan med 39 boenheter og maksimalt utnyttet BYA. 
Carport + en oppstillingsplass for en bil inngår i BYA. Uteopphold omfatter ikke areal på balkonger. Halvparten av 
«restarealet» etter bygging er innregnet som uteopphold. Tillatt % BYA ligger noe over utnyttelsen som er vist i 
illustrasjonsplanen for å gi rom for nye type bebyggelse.  

Reguleringsbestemmelsene stiller rekkefølgekrav til at turveier og lekeplass skal være ferdig 
opparbeidet før det gis brukstillatelse for boenheter i området.  

8.8.1 Lek- og rekreasjon 

I arealdelens retningslinjer heter det at det for hver 25.- bolig skal avsettes områder på minst 100 m2 til 
nærlekeplasser og at disse skal ligge maks. 50 m fra boligene de er ment å betjene. For områder med 
25 - 200 boenheter skal det i tillegg avsettes areal til kvartalslekeplass på minst 1,5 da.  

Innen planområde skal det opparbeides en småbarnslekeplass (L1) på 880 m2 (ca. 22,5 m2 pr boenhet) 
sentralt i planområdet. De aller fleste boligene vil ligge mindre enn 50 meter fra lekeplassen (en bolig 
ligger ca. 80 m unna). Lekeplassen er lokalisert til et av de flateste områdene i planområdet og vil grense 
mot boligarealene på tre sider. På østsiden grenser lekeplassen mot en vei som skal betjene fire boliger. 
Denne veien leder videre mot stisystemene som vil være snarvei til skolen og til naboområdene. I tillegg 
er det regulert inn to adkomster fra vest.  

Lekeplassen ligger solrikt og beskyttet, samtidig som den med sin beliggenhet knyttet opp mot 
stisystemet vil være en naturlig møteplass for både barn og voksne. Området kan møbleres med tilbud 
for de aller minste barna med f. eks. sandkasse og et lekeapparat i tillegg til møblering for voksne slik at 
lekeplassen kan fungere som en forlengelse av det private uteoppholdsarealet for boligene. 

Lekeplassen vil være felles for beboerne i planområdet. Rekkefølgebestemmelsene i planen vil sikre at 
lekeplassen opparbeides. Beliggenheten tett opp mot boligenes uteområder vil være et insentiv til å 
holde lekeplassen ryddig og velholdt. I tillegg til lekeplassen som opparbeides innen planområdet, vil 
det i medhold av områdeplanen opparbeides tre større lekeplasser innen en radius på 120 meter fra 
planområdet. Lekeplass L3 i områdeplan for Haugstenåsen skal etter rekkefølgebestemmelsenes § 2.2.3 
være ferdig opparbeidet før første hus innen planområdet (eller B04, B05). Denne lekeplassen er 
beregnet for ballek. 

Begby skole, som ligger 900 m fra planområdet vil fungere som offentlig grendelekeplass for de litt 
større barna. Skolen vil få adkomst via boliggater og eventuelle stisystemer som opparbeides.  
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8.8.2 Turveier 

 

Figur 21. Figuren viser byggeområdene slik de framkommer i områdeplan for Haugstenåsen. Eksisterende og mulige 
framtidige stitraseer er vist i kartet. Da mye av terrenget i området framstår som svaberglandskap med sparsom 
vegetasjon, er det lett å ta seg fram i området uten å måtte følge en fastsatt sti.  
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Planområdet er gunstig lokalisert med tanke på rekreasjon og framkommelighet til fots. Det er 
opparbeidet stisystemer som gir gode turmuligheter sør for planområdet. Enkelte av disse stiene 
fungerer også som lysløype om vinteren. I dag krysser enkelte tråkk over området som omfattes av 
områdeplan for Haugstenåsen. Ved en realisering av utbyggingen i området vil nye veger og stier gjøre 
rekreasjonsområdet i sør mer tilgjengelig for beboerne nord for planområdet. Figuren ovenfor (Fig22) 
viser en strekning som i dag er gjengrodd, men 
som vil tilrettelegges og binde planområdet 
sammen med Tyrihjellveien. Denne stien vil 
også fungere som en snarvei mot skolen.  

I tillegg til de eksisterende stiene, vil det 
gjennom planarbeidet reguleres inn nye 
turstier som binder de ulike planområdene 
sammen. Disse stiene kan ha en 
rekreasjonsfunksjon, men vil også være viktige 
forbindelser som en hyggelig snarvei til skole 
eller butikk.  

8.9 Kollektivtilbud 

Hovedadkomsten til Haugstenåsen er og 
opparbeidet med snuplass dimensjonert for 
buss. Det vil i framtiden kunne legges en 
bussrute opp til området. I tillegg finnes det et 
eksisterende kollektivtilbud langs fylkesveien, 
jf kap. 6.9.5.  

8.10 Tilkobling til vann- og avløpsnett 

Tilkobling til vann og avløpsnett vil skje via nytt 
anlegg som i all hovedsak legges i vei mot 

Figur 22. Område nord for planområdet mot Tyrihjellveien 
som skal tilrettelegges som tursti/snarvei til skolen. Det går 
delvis en sti her i dag. 

Figur 23. Merking av etablert løypenett ved høydebassenget 
sør for planområdet. 

Figur 24. Prosjektert vann- og avløpsnett for området.  
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tilkoblingspunkt langs nordsiden av fylkesveien. Anlegget vil overtas av Fredrikstad kommune via en 
utbyggingsavtale. 

8.11 Avfallshåndtering 

Det legges opp til at renovasjon løses med renovasjonsbeholder ved hver husstand, som vist i 
illustrasjonsplan (vedlegg 3). Det er lagt inn vendehammer i veiene som er dimensjonert for 
renovasjonsbil.  

Det er utarbeidet en egen renovasjonsteknisk plan i samarbeid med Fredrikstad kommune (se vedlegg 
1). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det opparbeides en renovasjonsordning i henhold til den 
renovasjonstekniske planen. 

8.12 Rekkefølgebestemmelser 

Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som viderefører rekkefølgebestemmelsene i 
områdereguleringsplan for Haugstenåsen. Disse krever at hovedatkomst og teknisk infrastruktur, 
turveier og lekeplass skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger innen planområdet. Det 
kreves også at det etableres en rundkjøring før bolig nummer 290 tas i bruk.  

I tillegg skal boligene ha tilgang til en ferdig opparbeidet lekeplass (BLK) før det gis brukstillatelse for 
bebyggelse innen planområdet, og beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på felles 
uteoppholdsarealer som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at 
boligene er tatt i bruk. Videre krever bestemmelsene at gangadkomst GT1-3 skal være ferdigstilt før det 
gis brukstillatelse for tilstøtende boliger. 
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9 Virkninger av planforslaget 

9.1 Overordnede planer 

9.1.1 Avvik fra kommuneplanens arealdel 

Kravet til utomhusarealer (60 m2) avviker fra kravet i kommuneplanens arealdel (80m2). Avviket skyldes 
at det for enkelt av tomtene vil kunne være vanskelig å oppnå tilstrekkelig antall kvadratmeter som 
tilfredsstiller kravene til MUA pga. bratt terreng og trafikkstøy. I all hovedsak vil kravet til 80 m2 MUA 
allikevel kunne tilfredsstilles, og alle boenheter vil få tilstrekkelig med luft og lys rundt seg i tillegg til 
lekearealer og rekreasjonsområder. 

9.2 Landskap 

Området er i dag delvis dekket av skog 
eller består av fast fjell. Bebyggelsen 
som planlegges er forholdsvis lav og 
vil bli lagt langs veg som innpasses 
mest mulig naturlig i terrenget. Videre 
stiller reguleringsplanen krav til 
landskapstilpassing ved at det f. eks. 
skal benyttes underetasje der dette er 
naturlig. Planen bygger også rundt et 
prosjekt der denne bygningstypen er 
aktuell. 

Haugstenåsen B3 er en mindre del av 
et større byggeområde som vil bygges 
ut over tid. Ved utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for området er 
utbyggingen satt i sammenheng en 
framtidig utbygging av hele området 
som inngår i områdeplanen for 
Haugstenåsen. Illustrasjonene til 
høyre viser den tenkte utbyggingen i 
området.  

 

9.3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Det er 
ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper eller kulturlandskap i selve 
planområdet eller dets influensområde. Området representere en vanlig naturtype. Vi anser 
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske interesser.  

Figur 25. Fotomontasjen øverst til høyre viser 
hele Haugstenåsen sett fra fugleperspektiv. 
Fotomontasjen nederst viser samme prosjekt 
sett fra øyehøyde på en høyde i nærheten av 
rundkjøringen ved Haldenveien, 
Sarpsborgveien og Habornveien. 
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§ 9. Føre-var-prinsippet 

Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent. 

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis nedbygging av 
landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Denne utbyggingen skjer som en utvidelse av 
eksisterende bebyggelse. Alternativet til fortetting ville ha vært å ta i bruk ubebygde naturområder i et 
mindre sentralt område.  

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket er i størst mulig grad forsøkt tilpasset de stedlige forholdene ved at mest mulig av 
svaberglandskapet skal bevares. Framføring av VA og elektrisitet vil i all hovedsak gjøres i forbindelse 
med veiframføring. Inngrep vil bli begrenset til det som er nødvendig for gjennomføring.  

9.4 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  
Planområdet framstår i dag som en del av et større rekreasjonsområde. En realisering av planen vil gjøre 
dette utmarksområdet mindre. Områdeplan for Haugstenåsen vil fremdeles inneholde de viktigste 
rekreasjonsområdene med lysløype og turstier, og det vil legges til rette for stisystemer gjennom de nye 
byggeområdene. De eksisterende stiene vil dermed bli mer tilgjengelig for dagens boligområder. 

9.5 Trafikkforhold  
Tiltaket vil bidra med en trafikkvekst på om lag 140 ÅDT. Dette vil igjen bidra til behovet for avbøtende 
støytiltak og utbedring av krysset mot fylkesveien. Rekkefølgekrav i områdeplan for Haugstenåsen sikrer 
at de nødvendige tiltakene gjennomføres. 

9.6 Barns interesser  
Tiltaket vil ikke fortrenge viktige lekeområder for barn, men forskyve et område for potensiell frilek. 

9.7 Sosial infrastruktur 
Skolekapasiteten i området er presset. Elevtallsøkningen tiltaket vil bidra med ligger inne i 
boligbyggeprogrammet og prognosene som framgår i skolebruksplanen. 

9.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur som overtas av kommunen samt behov for sosial 
infrastruktur vil utgjøre en kostnad for kommunen. Skatteinntekter fra beboerne som flytter inn vil i 
prinsippet kunne dekke disse utgiftene. 

9.9 Interessemotsetninger 
En utbygging vil fortrenge et rekreasjonsområde og bidra til nedbygging av et forholdsvis eksponert 
naturområde. Innspill til planprosessen avdekker imidlertid ingen store interessemotsetninger, og 
utbyggingen er i tråd med overordnet plan.  

9.10 Avveining av virkninger 
Østfold og Fredrikstad forventer en folketallsøkning og dagens boligbygging holder ikke tritt med 
behovet. Behovet for sentrumsnære boliger med høye bokvaliteter til en overkommelig pris vil være 
økende i tiden som kommer. Tiltaket vil ikke fortrenge viktige rekreasjonsområder eller påvirke 
fjernvirkningen på en skjemmende måte.  


