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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Tiltakshaver og grunneier Nøklestad Eiendom AS ønsker å regulere planområdet til konsentrert 

boligbebyggelse. Formålet med planen er å tilrettelegge for 28 nye boenheter fordelt over 3 

rekker av leiligheter. Tiltakshaver ønsker å videreutvikle et eksisterende boligområde i tråd med 

overordnede planer hvor det er ønskelig med en bærekraftig utvikling i byer og tettsteder og som 

dermed vektlegger en fortetting og arealøkonomisering.  

1.2 Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent 

Forslagsstiller og hjemmelshaver er Nøklestad Eiendom AS.  

Konsulent er Rambøll AS, avd. Plan og Arkitektur. 

Trafikkanalyse er gjennomført av Rambøll Norge AS, avd. trafikk. 

Geologisk undersøkelse er gjennomført av Multiconsult as. 

Støyutredning er gjennomført av Rambøll Norge AS avd. akustikk. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Det finnes ingen tidligere vedtak i saken. 

1.4 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke igangsatt arbeid med utbyggingsavtale.   

1.5 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med oppstart av planarbeidet, jmf. Forskrift 

om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU 

angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. Tiltaket er også vurdert etter ny Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-

2014-12-19-1726). 
 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Det er utarbeidet et eget 

dokument «Vurdering av behov for konsekvensutredning for detaljreguleringsplan Lislebytunet 

(Falcheveien 2, gnr/bnr 203/182)». Se vedlegg I. 
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2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

2.1 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.  

 

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. 

 

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.  

 

2.2 Regionale planer 

2.2.1 Fylkesplan for Østfold mot 2050  

Fylkesplan for Østfold mot 2050 anviser området som nåværende tettbebyggelse og innenfor 

langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse. Sentrumsområdet på Lisleby ligger like sørvest for 

planområdet. Fylkesplanen legger føringer for at fortetting er ønskelig innenfor området.   
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Figur 1. Utdrag av Fylkesplanens kart. Planområdet, vist med rød sirkel. 

 

2.3 Kommunale overordnede planer  

2.3.1 Kommuneplanen for Fredrikstad 2011-2023 

Planområdet er vist som nåværende bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. I planområdet 

ligger en hensynssone på 30 meter fra nærmeste senterlinje jernbanespor. Foreslått regulering 

er i samsvar med kommuneplanen for Fredrikstad 2011-2023. 

2.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

0106291 Falcheveien, reguleringsendring 15.06.1989 
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Deler av planområdet ligger innenfor gjeldene reguleringsplan Falcheveien reguleringsendring, 

vedtatt 15.06.1989 (planid: 0106291). Dette arealet er i gjeldene reguleringsplan avsatt til 

vegformål og er tenkt videreført i ny reguleringsplan med små justeringer. De øvrige deler av 

planområdet er uregulert.  

 

 

Figur 2. Tilgrensende reguleringsplan, Falcheveien reguleringsendring, og varslet planområde vist med 

skrå, rød skravur. 

 

 

2.5 Pågående planarbeid i området 

 

Sak 2016/6621: Kommunedelplan med konsekvensutredning - Intercity dobbeltspor Fredrikstad-

Sarpsborg, rv 110 Simo – St. Croix og fv 118 ny Sarpsbru, inkl. rv 111. 
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Falcheveien 2. Eiendommen grenser til jernbanen i vest, Falcheveien i øst og 

nabobebyggelse i sør og nord. Planområdet er på ca 4100 kvm.   
 

 

Figur 3. Planområdets beliggenhet. I kartet vises planområdet med blå skravur.  

 

3.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Falcheveien 2 består i dag av et hovedhus, en låve, en garasje samt et mindre uthus. Det er flere 

ulike trær, busker og et større plenareal på tomta. Tilstøtende arealbruk består i dag av ulike 

typer bebyggelse samt samferdselsanlegg. I Området sør og øst for planområdet er det etablert 

eneboligbebyggelse mens det i nord er etablert rekkehus. I vest grenser planområdet til 

jernbanelinja. 
 

Rolvsøyveien 

 

Planområde 

 

Glomma 
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Figur 4. Røde linjer viser eiendomsgrenser i området. Blå linje markerer planens avgrensning. 

 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av 

eller berører deler av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. Alle 

eiendomsgrenser som berøres av planforslaget er sikre grenser med status «nøyaktig måling» 

jmf www.seeiendom.no. 

 

GNR/BNR EIER 

203/182 Nøklestad Eiendom AS 

203/376 Bøe Terje Andre, Lorentsen Aslaug Andrea, Løkkevik-Mariussen Hjørdi, 

Fischenich Paal, Fjeld Ebba, Resberg Ingse, Resberg Lars, Rindal Annik 

Elisabeth, Fosse Egil, Fosse John Harald, Fosse Leif Ove. 

204/479 Fredrikstad kommune 

204/228 Hans Peder Nordgård 

 

3.3 Stedets karakter 

Tomta er opparbeidet som en eneboligtomt med rester fra tidligere gårdsdrift. Det finnes i dag 

tre større bygg i planområdet - en enebolig, låve og et bryggerhus. I tillegg står det en 

bod/lekestue plassert på tomta. Arealet langs jernbanen i vest er opparbeidet som en stor åpen 

plen. Det eksisterer i dag flere enkeltstående trær og busker fordelt over hele området. De fleste 

av de store trærne er bjørk, et treslag med forholdsvis kort levetid. Eksisterende vegetasjon 

vurderes ikke å ha spesiell verdi, men er et positivt element mellom eksisterende bebyggelse.  

http://www.seeiendom.no/
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3.4 Landskap 

Planområdet ligger i et relativt flatt område og heller svakt mot vest fra kote +19,5 i nordøst til 

kote +17,5 i sydvest. Nordøst for planområdet stiger terrenget mot en mindre kolle med 

toppunkt ca kote +26. Det er gode solforhold på stedet. Deler av planområdet inngår som del av 

en grønn korridor i «områder med store verdier for landskap» i Rapporten 

«Lokalsamfunnsprosjektet Lisleby». Verdivurderingen antas gjort som følge av datidens to 

grønne korridorer fra nor og nordøst mot beskrevet kolle nord for planområdet. Korridor mot øst 

er i stor grad bevart som grøntområde, men de øvrige delene av verdiområdet er i dag bebygd 

med næring og bolig. Området er sør- og vestvendt, har gjennomgående gode solforhold og 

vurderes derfor å være godt egnet som boligområde. Sørvestlig vindretning er framherskende 

vindretning. Nordvestlig vindretning er mindre vanlig og ikke så sterk som framherskende 

vindretning. Området vurderes som moderat vindutsatt. 
 

 

Figur 5. Viser jernbanelinjen vest i planområdet og låven som ligger helt øst på tomta. Bildene er tatt fra 

planområdets sydvestre hjørne. 

3.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrerte kulturminner 

innenfor planen. Det er heller ikke registrert SEFRAK-bygg i planområdet. Fylkeskonservator er 

varslet ifbm oppstart av reguleringsplanarbeidet og har uttalt at det ikke er kjent automatisk 

fredete kulturminner som har behov for særlig vern i området. 

3.6 Naturverdier 

Det er foretatt søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet.  

 

3.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Da planområdet opprinnelig er et småbruk og senere eneboligtomt har barn og unge hatt 

begrenset tilgang til arealet. Planområdet grenser til anvist sårbart rekreasjonsområde rundt 
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Hjørgunn gård. Kvaliteten er definert som boligområde med interne lekearealer, ridesenter for 

funksjonshemmede og tilknytning mot glommastien.  

3.8 Landbruk / naturressurser 

Jmf. Skog og landskap sine registreringer, er området registrert som åpen fastmark, samferdsel 

og bebygd areal.  

  

 

Figur 6. Utdrag fra Skog og landskap sine registreringer innenfor planområdet. Området som skal 

bebygges er markert med rød linje. 

 

Basert på den faktiske bruken av området, har det liten verdi som landbruksareal eller 

naturressurser. Innenfor planområdet finnes allerede en enebolig, bryggerhus, låve og en 

gårdsvei. Arronderingsmessig er arealet ikke egnet som landbruksformål. 
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3.9 Trafikkforhold 

Evjeveien som ligger mellom Falcheveien og dr. Opsandsvei har en ÅDT på ca 200. Evjeveien er 

enveiskjørt og har en fartsgrense på 50 km i timen. Det er ikke registrert noen trafikkulykker i 

Evjeveien. Evjeveien har en varierende vegbredde, inklusive skuldre, fra 4,5 meter til 5 meter.  

 

Kjøreadkomst til selve planområdet skjer via Evjeveien og fra Falcheveien. Falcheveien har en 

fartsgrense på 50 km/t. Eneboligene i Falcheveien 1 og 4 har sin adkomst fra Falcheveien hvorav 

nr 4 benytter gårdsvei gjennom planområdet som del av adkomsten. Det er utarbeidet 

trafikkfaglig vurdering som følger planen som vedlegg. 

 

 

 

Figur 7. Adkomsten til Falcheveien 4 går gjennom planområdet. 

 

Evjeveien, Dr. Opsandsvei (ÅDT 2500) og Sølands vei (ÅDT 3000) har også fartsgrense på 50 

km/t. Det er registrert 7 trafikkulykker i nærområdet. Alle lettere skadd. De fleste ulykkene er 

registrert i krysset mellom Lislebyveien og Sølands vei. Planområdet anses å ligge gunstig til i 

forhold til trafikksikkerhet.  

 

Myke trafikanter  

Det eksisterer ikke gang- og sykkelvei eller fortau langs Falcheveien/Evjeveien og heller ingen 

planer om å etablere dette. Evjeveien er enveiskjørt med lav årsdøgntrafikk. Stedsanalysen for 

lokalsamfunnsprosjektet Lisleby viser at det er mellom 11 og 30 barn som bruker Evjeveien til 

skolen, og mellom 1-10 som bruker Falcheveien til skolen. Disse tallene må forventes å se 

annerledes ut i dag, men boligstrukturen i området har forandret seg lite siden rapporten ble 

utarbeidet og kan benyttes som veildende. Det er etablert fortau langs Dr. Opsands vei og 
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Sølands vei. Det vil si at det er sammenhengende fortau fra Dr. Opsandsvei fram til Nøkleby 

skole, sentralidrettsanlegget, videre ned til FV109 og Fredrikstad sentrum.  
 

Kollektivtransport 

Nærmeste bussholdeplass er cirka 200 meter fra planområdet. Herfra går det regelmessig busser 

til/fra Fredrikstad og Sarpsborg. Det er busslommer på begge sider av Dr. Opsands vei. Det er 

også bussholdeplasser langs Sølands vei og ved Lisleby sentrum. Fra Snippen går bussen 2 

ganger i timen hele dagen. Området vurderes å ha god kollektivdekning. 

 

3.10 Barns interesser 

Det er ikke utført barnetråkk registreringer i området, men som beskrevet en stedsanalyse for 

lokalsamfunnsprosjektet Lisleby. Elevene ved Nøkleby skole har bidratt ved å registrere hvilke 

skoleveier de benytter og hvor de leker i fritiden. Det er mellom 11-30 barn som bruker 

Falcheveien/Evjeveien til skolen. Kollen nordøst for planområdet blir brukt til lek på fritiden. 

Selve planområdet er ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel.   

3.11 Sosial infrastruktur 

Nyere prognoser viser at skolekapasiteten ved Nøkleby skole er god. Flere barnehager ligger i 

umiddelbar nærhet til planområdet, blant annet Hjørgunn barnehage som ligger ca. 400 meter 

fra planområdet og Roselia barnehage som ligger ca. 800 meter fra tomta. Like ved Nøkleby 

skole, ca. 1 km fra planområdet, ligger også sentralidrettsanlegget på Lisleby. Dette er en stor 

utendørs arena for både fotball og friidrett. 300 meter fra planområdet ligger Lisleby «sentrum», 

der er det blant annet matbutikker, kiosk, frisør og cafè. 
 

 

Figur 8. Lilla sirkler markerer barnehager og skole i nærheten av planområdet. Rød markering viser 

planområdet. 
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3.12 Universell utforming 

Planområdet er i dag oppbygd som en eneboligtomt. Det er ikke tatt spesielle hensyn til 

universell utforming ved eksisterende bruk. Selve tomten og interne veier er relativt flate og 

ligger godt til rette for universell utforming i fremtidig prosjektering.  
 

3.13 Teknisk infrastruktur 

Fjernvarme 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Fredrikstad kommune har 

vedtatt at alle nybygg innenfor Fredrikstad Fjernvarme AS sitt konsesjonsområde skal tilknyttes 

fjernvarmeanlegget. Fredrikstad Fjernvarme vil imidlertid ikke anbefale overfor Fredrikstad 

kommune at tilknytningsplikten gjøres gjeldende for Lislebytunet da fremtidig utvikling av 

fjernvarme vil komme i Produksjonsveien som ligger ca 500 meter fra planområdet. I tillegg til 

lang avstand fra planlagt anlegg vurderer FFV leveringspotensialet i prosjektet som lavt. 
 

 

Figur 9 Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme (vist med blå stipla linjer). 
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Figur 10. Bildet viser nytt VA anlegg (rød strek) som skal etableres i perioden 2015-2016. Planområdet 

er markert med brun sirkel. 

Vann og avløp 

Ved søknad om tiltak forutsettes ledninger påvist på vanlig måte. Takvann og øvrig vann fra tette 

flater håndteres derfor på egen eiendom. Kun vann fra drensledning rundt hus tillates tilknyttet 

kommunalt rør for overvann.  
 

3.14 Grunnforhold 

Stabilitetsforhold, Skredfare 

I NVEs karttjeneste er det ikke oppgitt skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, 

flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire i planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg 

imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 10 daa. 

Planområdet er anvist med hav og fjordavsetning (strandavsetning) og bart fjell i NVEs 

karttjeneste.  
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Figur 11. Bildet viser utdrag fra NVEs karttjeneste. Bart fjell (rosa) og hav og fjordavsetning, 

strandavsetning (blå) 

 

Det er utført en geoteknisk ROS-analyse med vurdering av stabilitetsforhold i planområdet. 

Analysen av områdestabiliteten er utført av Multiconsult, datert 28.oktober 2014. 

Risikoindikatoren indikerer at området slik det fremstår i dag ikke trenger noen videre 

tiltak/sikring. Det er ikke nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser, stabilitetsanalyser eller 

tiltak. 

Radon 

Se vedlegg I, ROS-analyse. I samsvar med byggesaksforskriften skal det gjøres 

radonsikringstiltak for alle nye boliger. 

3.15 Støy 

Planområdet grenser til Østfoldbanen (jernbanelinjen) mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det er 

utarbeidet en støyfaglig utredning for planområdet. Støysonekartet fra utredningen viser at deler 

av byggeområdet ligger innenfor gul støysone. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til dette i 

forbindelse med utbygging.  

Det er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012) som er retningsgivende for planlegging i støysonen. Retningslinjene er ikke juridisk 

bindende. 

Støyutredning er utført av Rambøll, avdeling akustikk. Beregninger av støynivåer langs 

bebyggelsens mest støyutsatte fasader viser at planlagt bebyggelse dels ligger i gul støysone (T-

1442 Lden ≥ 58 dB). Det vil være nødvendig med fasadetiltak for å oppfyllet krav til innendørs 

lydnivå.  
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Figur 12 Beregningshøyde 4 m over terreng. Kartet viser at planlagt bebyggelse har fasader i gul 

støysone. 

  

Figur 13 Beregningshøyde 1,7 m over terreng. Kartet viser at deler av tenkte uteoppholdsarealer, vist 

som grønn skravur, ligger i gul støysone uten støytiltak. 
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Ved å etablere støyskjerm med høyde 2,8 m i tomtegrensen mot jernbanelinja vil støykrav for 

uteoppholdssoner være oppfylt.  

 

  

Figur 14 Støysonekart med støyskjerm. Beregningshøyde 1,7 meter.  

Figur 14 viser hvordan støyforhold i uteoppholdssoner vil påvirkes av en støyskjerm med høyde 

2,8 meter. Det er tenkt opparbeidet voll med høyde ca 1,5 meter på egen eiendom mot 

jernbanen med støyskjerm på toppen av denne. En kombinasjon med grønn voll som del av 

skjermingstiltaket medfører redusert høydevirkning av skjermen og gir etter planleggers 

vurdering et hyggeligere bomiljø enn ved valg av en ren skjermvegg. Støyskjerm foreslås 

tilknyttet eksisterende støyskjerm nord for planområdet og foreslås ført forbi 

eneboligeiendommen gbnr 203/224. Slik det fremgår av figur 13 og 14 vil eneboligen få betydelig 

forbedrete støyforhold på sin eiendom.  

 

3.16 Luftforurensning 

Det er utarbeidet en rapport med vurdering av luftkvalitet ved Østgårdshaven som ligger i 

underkant av 200 meter i luftlinje fra planområdet. Rapporten konkluderer slik: «Konklusjonen i 

rapporten er at man med bakgrunn i disse beregningene kan anta at planområdet ligger utenfor 

område som klassifiseres som gul sone, og at området vil ha liten fare for dårlig luftkvalitet. På 

grunnlag av dette ses det ikke som nødvendig å utføre spredningsberegninger for planområdet. 

Denne konklusjonen bør derimot revurderes ved en sterk økning i trafikkmengdene rundt 

planområdet.»  

 

Falcheveien 2 ligger ved Evjeveien, en mindre trafikkert vei, og heller ikke i umiddelbar nærhet 

til andre større veier eller luftforurensingskilder. Området anses derfor ikke å være utsatt for 

luftforurensning som overskrider grenseverdiene i planretningslinjene T-1520. 
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4. PLANFORSLAGET 

4.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

Planforslaget legger opp til en omdisponering av et tidligere gårdstun. Disponeringen vurderes å 

være i tråd med kommuneplanens arealdel og er av kommunens planavdeling vurdert som et 

riktig fortettingstiltak. Forslagstiller ønsker en høy utnyttelse og arealeffektivitet og det er lagt 

opp til 28 enheter innenfor planområdet. Bebyggelsen planlegges organisert i 3 rekker med et 

felles tun. Tunet foreslås regulert som grøntområde lek og vil ha funksjon som nærlekeplass for 

små barn i tillegg til en felles møteplass for beboerne. Parkering foreslås lagt i felles 

parkeringsanlegg under terreng med nedkjøring så nært adkomstvei som mulig for å minimere 

trafikk i planområdet. Lokk over p-kjeller vil utgjøre deler av lekeareal L1.  
 

Planens utforming har i stor grad sammenheng med de rammer som er gitt for området gjennom 

eksisterende veinett, hensynet til jernbanen som støykilde og viktig infrastruktur samt løsninger 

for gang- og sykkelvei. Det er et mål å tilrettelegge for gode uteoppholdsrom og lekeområder. 

Det er også et mål å utforme en detaljplan som legger opp til funksjonelle og romslige leiligheter 

med en moderne arkitektur.   
 

REGULERINGSFORMÅL  (pbl §12-5) STØRRELSE (daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg  

Frittliggende småhusbebyggelse   15 kvm 

Konsentrert småhusbebyggelse 2,56 daa 

Renovasjonsanlegg 43 kvm 

Lekeplass 374 kvm 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur  

 Kjøreveg 0,9 daa 

Gang-/sykkelveg 35 kvm 

Gatetun 123 kvm 

Parkeringsplasser 103 kvm 

Nr. 3 Grønnstruktur  

Vegetasjonsskjerm 23 kvm 

PBL §12-6 Hensynssoner  

Frisiktssone  

Støysone gul  

PLANOMRÅDET TOTALT 4,17 daa 
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Figur 15 Plankart 

4.2 Bebyggelse og anlegg: konsentrert småhusbebyggelse 

Det planlegges leilighetsbebyggelse med 28 leiligheter i to til tre etasjer. Bebyggelsens fasade 

skal ha tydelige sprang for å beholde strøkets småskalapreg og gjenkjennelige 

småhusbebyggelse. Bebyggelsen foreslås organisert i 3 rekker innenfor områdene BK1-3. Det er 

lagt opp til en fleksibilitet i reguleringsbestemmelsene ved valg av takform. Det åpnes for flate 

tak, pulttak, saltak eller kombinasjoner av dette. Supplerende bestemmelse om at kommunen 

skal påse at prosjektet får en god arkitektonisk utforming sikrer hensiktsmessige kombinasjoner. 

Under områdene BK1, BK2 og L1 planlegges etablert p-kjeller som skal betjene hele 

planområdet. Etablering av p-kjeller vurderes å gi området en betydelig kvalitet ved at areal 

rundt ny bebyggelse i hovedsak vil være bilfritt. Det er etter krav i jernbaneloven satt 

byggegrense 30 meter fra nærmeste spors midtlinje. For øvrig er byggegrenser mot 

naboeiendommer plassert 4 meter inn på egen grunn.  
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Figur 16 Illustrasjon av planlagt bebyggelse. Arkitekt Per Bjar. 

 

Figur 17 Illustrasjon planlagt bebyggelse med p-kjeller. Arkitekt Per Bjar. 

 

4.3 Lekeplass 

Plan og bygningslovens §28-7 angir følgende om uteareal: «Uteareal skal innenfor sin funksjon 

være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet (…) Uteareal på tomta 

skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for 

beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, 

motorsykler, sykler o.l. Opparbeidet uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor 

tillatelsens formål.» 

Dette er fulgt opp i Forskrift om tekniske krav til byggverks §8-1: «Uteareal skal ha tilstrekkelig 

egnethet og utforming etter sin funksjon. Med uteareal menes opparbeidet atkomst, 

parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for 

allmennheten.» og i § 8-4:  
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(1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike 

aldersgrupper. 

(2) Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder i forhold til 

sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning. 

(3) Uteoppholdsareal skal utformes slik at fare for personer unngås. Lekearealer skal avskjermes 

mot trafikk. Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. 

(4) Byggverk skal etter sin funksjon ha tilstrekkelig uteoppholdsareal. 

I tillegg kommer krav til uteoppholdsareal som gjennom §8-2 er underlagt krav om universell 

utforming. Lekeplass L1 faller ikke inn under disse kravene. Se punkt 4.6 om universell 

utforming. 

 

I følge gjeldende kommuneplan for Fredrikstad kap. 3 Generelle bestemmelser skal lov og 

forskrift følges opp: 

1. Gjennom plan skal det i den utstrekning kommunen krever gjøres rede for plassering av 

anlegg nevnt i PBL §28-7. 

2. Gjøres rede for hvordan behovet for nevnte anlegg evt er dekket på tilstøtende areal. 

3. Uteareal for opphold må være enten på egen tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på 

bakkeplan og bør utgjøre minst 80m2 pr boenhet. En tilstrekkelig del av utearealet skal 

være egnet for lek.  

4. Arealene skal oppfylle normkrav for støy- og luftforurensing. 

 

Under kapittel «Retningslinjer til generelle bestemmelser» pkt 5. c) er det formulert spesifikke 

krav til bl.a., areal, helningsgrad, sikring, adkomst og rekkefølge for opparbeidelse av leke-, ute- 

og oppholdsarealer. Følgende krav vurderes relevante for planområdet: 

1. Lokale leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge skal vurderes før boliger og 

veier plasseres. Det skal avsettes min. 80 kvm felles eller offentlig areal pr. bolig. 

Arealene skal være betryggende sikret, og ha sikker adkomst. 

2. Småbarnlekeplass. For maks hver 25.- bolig skal det avsettes områder på minst 

100 kvm til nærlekeplasser. Det skal være maks. 50 m avstand mellom plassen 

og boligene den er ment å betjene. 

3. Kvartalslekeplass. For områder med 25 - 200 boenheter skal det i tillegg avsettes 

areal til kvartalslekeplass på minst 1,5 da. Arealet kan deles på mindre enheter, 

men ingen mindre enn 0,5 da. Det skal være maks. 200 m avstand mellom  

området og boligene det er ment å betjene. 

4. Boliger og felles uteareal skal ferdigstilles samtidig. 

5. Krav om utomhusplan ved søknad om tillatelse til tiltak. 

 

Det er en utydelighet i kommuneplanens generelle bestemmelser og påfølgende retningslinje til 

generelle bestemmelser når det gjelder krav til antall kvadratmeter lekeareal pr boenhet. I 

generelle bestemmelser er det gitt føringer om at 80 kvm pr boenhet bør avsettes på egen tomt 

eller i fellesareal hvorav en del av arealet skal være egnet for lek. I påfølgende retningslinje til 

bestemmelsen er det satt krav om at det skal avsettes 80 kvm pr bolig i felles- eller offentlig 

areal. Det er uklart hva kommuneplanen setter som krav og det er i samråd med kommunens 

planavdeling konkludert med at det må gjøres selvstendige vurderinger i enhver plansak. 

 

Innenfor planområdet er det i tråd med punkt 2 om nærlekeplasser over avsatt areal til 

nærlekeplass på over 100 kvm pr 25. bolig. Det er totalt avsatt 374 kvm lekeplass innenfor 

planområdet. For områder med boligantall mellom 25-200 enheter skal det i tillegg avsettes 

kvartalslekeplass på minimum 1,5 daa. Forskjellen på et boligområde på 25 boliger og et område 

på 200 boliger vurderes som relativt stort og arealkravene burde etter planleggers vurdering 

være ytterligere differensiert. Innenfor planområdet er det lagt opp til 28 boenheter og derav like 
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over utløsende kriterium for opparbeidelse av kvartalslekeplass. En nærlekeplass og en 

kvartalslekeplass bør begge av hensyn til sin funksjon ha en viss størrelse. Foreslått 

nærlekeplass L1 er mer enn 3,5 ganger så stor som anbefalt i punkt 2 over. Antall boenheter er i 

nedre sjikt av beskrevet intervall 25-200 i kriterier for å utløse krav om kvartalslekeplass. I dette 

bildet anses behovet for lekeplassareal å være dekke for nye boenheter innenfor planområdet 

med anviste 374 kvm.  

 

Som et moment i vurderingen av tilgangen på lekeareal i området må tillegges eksisterende 

regulert grøntareal/lekeplass innenfor reguleringsplan ID0106104 - kartmålt til 5 daa. I en tenkt 

sitasjon med utarbeidelse av en områdeplan for et område tilsvarende figur 18 under ville kravet 

til kvartals- og områdelekeplass være dekket med til sammen 219 boenheter innenfor lilla linje.  

 

 

Figur 18 Boligantall i tilliggende kvartaler vist med sort tekst.  

 

Regulert boligformål innenfor planområdet ligger 103 meter fra vist kvartals-/områdelekeplass i 

øst og tilfredsstiller således avstandskravene i kommuneplanens bestemmelser.  

 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt minimumskrav til private uteplasser. I første etasje skal 

hver leilighet ha minst 15 kvm privat uteplass. I etasjene over skal balkongene være minst 10 

kvm - store nok til å kunne møbleres for opphold.  

Totalt i forhold til kommuneplanens krav om 80 kvm per bolig ligger området totalt sett noe 

lavere. Summert er arealet av de 3 boligformålene BK1-3 2560 kvm. En utnyttelsesgrad på 40% 

gir potensielt fotavtrykk for ny bebyggelse 1024. BK1-3 er netto byggeformål da parkering er 

foreslått lagt i p-kjeller. Det vil si at det med maks utnyttelse av BYA% vil være 1536 kvm til 

uteopphold i tillegg til avsatt lekeplass innenfor planområdet. Samlet uteoppholdsareal pr 

boenhet = (1536 kvm + 374 kvm) / 28 boenheter = 68 kvm. Ved strengest mulig tolkning av 

kommuneplanens bestemmelser vil dette representere et avvik. Vurdert med hensyn til regulert 
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offentlig lekeplass i plan 0106104 anses området som godt dekket med gode områder for lek- og 

uteopphold.  

 

4.4 Renovasjonsanlegg 

Det skal avsettes areal til avfallshåndtering innenfor området avsatt til renovasjon R1-2. 

Renovasjonsanlegget skal bestå av halvt eller helt nedgravde løsninger. Innenfor R1 planlegges 2 

nedgravde avfallscontainere (UAS) – 1 for restavfall og 1 for papiravfall. Innenfor R2 planlegges 

oppført avfallshus minimum 6 kvm innenfor R2 for oppsamling av plast, farlig avfall og EE-avfall. 

Renovasjonsteknisk plan skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse jmf 

reguleringsbestemmelsene. 
 

4.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjørevei(KV1-3) 

KV1 Evjeveien foreslås regulert tilsvarende eksisterende situasjon med 4 meter kjørebanebredde. 

Vegbredden tilfredsstiller kravene i veileder N100 til samlevei Sa3 1-feltsvei jmf. figur C.18. 

Grøftesonen er regulert frem til tilliggende eiendomsgrense, men ikke smalere enn 1 meter. KV2 

Falcheveien foreslås breddeutvidet til 4 meter kjørebane og 1 meter grøft på hver side. 

Kjørebanbredden er foreslått i tråd med Statens vegvesens veileder N100 etter målene for 

adkomstveg i boligområder A1 figur C21.  

Adkomst til alle boligene i planområdet er planlagt over KV3. KV3 vil ha felles funksjon som 

avkjørsel og vendehammer for renovasjons- og utrykningskjøretøy.  
 

Parkering (P1) 

Reguleringsplanen stiller krav om opparbeidelse av minimum 1 parkeringsplass per leilighet. I 

tillegg kommer gjesteparkeringsplass. Dette er noe lavere enn hva kommuneplanen legger opp til 

og kompenseres ved at det stilles krav om godt tilrettelagt felles sykkelparkering. Planområdet 

ligger i bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg og det er kort vei til bussforbindelser og 

butikker. Den foreslått parkeringsdekningen vurderes å være godt tilpasset nasjonale 

målsettinger om redusert transport og vil fungere i praksis med et godt kollektivtilbud. Det 

planlegges etablert ladestasjon for el-bil på 20% av plassene. Det er stilt krav om minimum to 

sykkelparkeringsplasser pr. bolig innenfor området P1 i plankartet. Det er i tillegg lagt opp til 

etablering av sykkeloppstillingsplasser ved inngangssonene for hvert enkelt bygg. Utover dette 

skal hver boenhet ha en bod på minimum 5 kvm med plass for ytterligere sykkeloppstilling under 

terreng. Det er i bestemmelsene satt krav om fysisk skille mellom KV2 og P2 slik at biler ikke kan 

kjøre direkte ut i veien, men benytte manøvreringsareal internt på tomten (KV3). Fysisk skille 

kan være gjerde, opphøyet kantsten etc.  

 
Gang-/sykkelvei (GS1) 

Falcheveien er stengt med sykkelsluse nord i GS1. Planen legger opp til å gjøre Falcheveien 

permanent stengt for gjennomkjøring ved å regulere deler av veien som gang-/sykkelvei. GS1 

foreslås åpnet for kjøring for vareleveranser og utrykningskjøretøy til boligene i området BK1. 

Planforslaget griper inn i søndre del av gjeldende reguleringsplan for Falcheveien (PlanID 

0106291) og foreslår gjeldende regulert kjørevei omdisponert til blant annet gang-/sykkelvei 

GS1. Se illustrasjon 2. 

 
 

Vann og avløp: 

VA-anlegget skal knyttes til eksisterende oppgradert VA-anlegg i Evjeveien.  
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Overvann: 

Overvannshåndtering skal skje lokalt innenfor planområdet.  

 

Elektrisk forsyning: 

FEAS forsyner området med elektrisitet. Ny bebyggelse må koble seg til eksisterende lokalt nett. 

 

4.6 Støy 

Slik det fremgår av pkt 3.15 vil det være behov for støyskjerming mot jernbanen for å 

tilfredsstille kravene i støyretningslinjene. Det er med bakgrunn i dette gjennom 

reguleringsbestemmelsene stilt rekkefølgekrav til etablering av støyskjerm langs jernbanen. 

Støyutredningen viser at det ved gjennomføring av avbøtende tiltak vil oppnås tilfredsstillende 

støynivåer i uteoppholdssoner. Kombinert med rekkefølgekrav om opparbeidelse av skjerm er det 

i planens bestemmelser satt krav om at det sammen med byggesøknad skal fremlegges en 

støyfaglig redegjørelse for hvordan gjeldende grenseverdier for støy skal oppnås. Redegjørelsen 

skal vise hvordan gjeldene krav til innendørs støynivå i boligen og støynivå i uteoppholdssoner 

kan overholdes. Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen og gjennomføres før 

brukstillatelse kan gis. Med disse bestemmelsene vil kommunen i sin byggesøknadsbehandling ha 

et forvaltningsverktøy som sikrer nye boliger tilfredsstillende støyforhold innendørs og i 

uteoppholdssoner.  

Planlagt støyskjerm er ikke innenfor planområdets avgrensing. Etablering av støyskjerm vil 

imidlertid ikke utløse plankrav jmf bestemmelser til kommuneplanens arealdel og kan omsøkes 

og gjennomføres uavhengig av planstatus. 

 

 

 Figur 19 Prinsippsnitt støyskjerm.  

 

4.7 Universell utforming 

Det er stilt krav om universell utforming av utearealer, samt bebyggelsens første etasje i planens 

bestemmelser. Det er også stilt krav om at minst 10 % av p-plassene skal være HC-parkering.  

4.8 Kulturminner 

Fylkeskonservator varslet ifbm oppstart av planarbeidet at det ikke var kjente automatiske 

fredete kulturminner innenfor området og at registreringer ikke er vurdert som nødvendig. 

Planen innehar bestemmelser som sikrer varsling av fylkeskonservatoren ved evt funn av 

automatisk fredede kulturminner.   
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5. VIRKNINGER 

5.1 Virkninger for miljø og samfunn 

Konsekvenser av planforslaget er hovedsakelig at det etableres en tettere boligstruktur på en 

eksisterende eneboligtomt med lav utnyttelse. Det vil si at planen legger opp til en fortetting i det 

eksisterende boligområdet. Utbyggingen vil i liten grad påvirke sol- og utsiktsforhold for naboer 

da bebyggelsen ligger lavt i terrenget og kun lagt opp til lav småhusbebyggelse. 

Reguleringsplanen legger opp til en støyskjerm mellom jernbanelinja og planområdet som vil ha 

en positiv effekt på støysituasjonen også for de nærmeste naboene.  

 

Eksisterende adkomstveien Falcheveien vil opprustes og fremkommeligheten vil bedres. Dette er 

en fordel for gående og syklende i området. Ved å etablere gode, fornuftige interne veisystemer i 

planområdet samt å legge opp til flere gode sykkelparkeringer vil planforslaget kunne fremme 

bruk av sykkel fremfor bruk av bil. Planen legger vekt på at den nye bebyggelsen ikke skal 

forringe stedets karakter, men representere en generell standardheving innenfor området. 

 

5.2 Stedets karakter, byform og estetikk 

Planområdet ligger i et større eksisterende boligområde på Lisleby. Planområdet er en del av det 

store sammenhengende og relativt flate bebyggelsesområdet mellom Kiæråsen og Råbekken. 

I nærområdet er det fra før av stor variasjon i typologi med eneboliger, firemannsboliger, 

seksmannsboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Gamle Lisleby sentrum preges av stor variasjon 

fra ny nærings- og eneboligbebyggelse til gammel bebyggelse med omfattende 

rehabiliteringsbehov. Bebyggelsen i sentrum er hovedsakelig etablert i gatelinjen og danner et 

visst bymessig preg. Områdene beliggende nærmest sentrum, herunder Falcheveien, preges av 

småhusbebyggelse etablert på siste halvdel av 1800-tallet og tidlig 1900. Etableringen av 

lokalsamfunnet Lisleby skjedde i denne tiden rundt tegl-, sagbruks- og steinindustrien i området. 

Planlagt ny bebyggelse vurderes å være godt tilpasset stedets karakter og estetikk. Prosjektet tar 

sikte på en type bebyggelse med moderne arkitektur som etter planleggers vurdering vil virke 

positivt på området som helhet. Planlagt bebyggelse er i typologi og skala sammenliknbar med 

eksisterende bebyggelse og vil innordne seg i eksisterende bygningsmiljø. 

5.3 Naturmangfoldloven 

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

 

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget 

Det er ikke registrerte verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 

naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på områdets karakter og beliggenhet midt i et etablert 

boligområde anses kunnskapsgrunnlaget godt nok.  

 

§9: Føre-var-prinsippet 

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i 

stedets karakter og beliggenhet.  

 

§10: Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Se kommentarer til § 8-9.  

 

§11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet. 
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§12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Planlagt tiltak er etablering av et ordinært boligområde med f.eks. rekkehus. Med vanlig 

byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  
 

5.4 Trafikkforhold 

Området vil få adkomst fra sør via Evjeveien og søndre del av Falcheveien. Dagens kjøremønster 

opprettholdes med vegbom/sluse i Falcheveien som hindrer gjennomkjøring nordover mot 

Hjørgunn gård. 28 nye boliger representerer en begrenset trafikkøkning. Med beregnet 4 

bevegelser pr. døgn (Statens vegvesens beregningsnormal for småhusbebyggelse) gir dette en 

beregnet ÅDT på 112. Evjeveien og resterende veier inn mot planområdet fra sør har en 

veibredde på 4-5 m og er i planens trafikkanalyse vurdert til å ha god kapasitet.  

 

Antallet parkeringsplasser er holdt restriktivt til 1 p-plass per bolig og det legges opp til en høy 

andel kollektiv transport i tillegg til gange og sykkel. I tillegg til 1 p-plass pr boenhet kommer 

krav om gjesteparkering og felles sykkelparkering. Det er kort vei til etablerte bussruter over 

Lisleby og glommaringens tilbud langs fv 109. Kollektivtilbudet i området vurderes som godt. 
 

5.5 Barns interesser 

Barn bruker Falcheveien og Evjeveien som skolevei. Trafikkmengdene i Falcheveien vurderes som 

små og det er foreslått en løsning med blandet trafikk.   

 

Det er foreslått regulert felles lekeplass i planområdet med trafikksikker plassering i tillegg til 

private uteoppholdsplasser. Planområdet er før planens gjennomføring ikke tilgjengelig for lek, 

men foreslått lekeplass L1 vil kunne tjene som nærlekeplass også for de nærmeste naboene. 

Barns interesser vurderes å være godt ivaretatt i planen. 

 

5.6 Sosial infrastruktur 

Planleggingen av utbyggingen er klarert i forhold til skolekapasitet i området gjennom møter og 

dialog med kommunens grunnskoleetat. Skolekapasitet er utredet gjennom revisjon av 

kommunens boligbyggeprogram. 
 

5.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Utbyggingen medfører ingen kjente investeringsbehov for kommunen.  
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6. RISIKO OG SÅRBARHET  

 

6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt 

reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.  

 

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 uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:  

 Lite sannsynlig / ingen tilfeller (1) – kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 

tilsvarende i andre områder. 

 Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller (2) – kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Sannsynlig / flere enkelttilfeller (3) – skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere 

varighet. 

 Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet (4) – skjer månedlig / forhold som opptrer 

i lengre perioder, flere måneder. 

 Svært sannsynlig / kontinuerlig (5) – skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig til stede 

i området. 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 

 Ubetydelig / ufarlig (1): Ingen person- eller miljøskader / enkelte tilfeller av misnøye. 

 Mindre alvorlig / en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader / belastende forhold 

for enkeltpersoner. 

 Betydelig / kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader / belastende forhold for en 

gruppe personer. 

 Alvorlig / farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner. 

 Svært alvorlig / katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange 

skadd; langvarige miljøskader. 

 

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

 

Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 

1. 

Ufarlig 

2. 

En viss fare 

3. 

Kritisk 

4. 

Farlig 

5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 

 

     

2. Mindre 

sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 

 

     

4. Meget 

sannsynlig 

     

5. Svært 

sannsynlig 
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 Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. 

 Hendelser i gule felt: Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 

 Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. 

 

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

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.   

 

 

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

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

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei     

5. Tidevannsflom Nei     

- Havnivåstigning Nei     

6. Radongass  Ja 5 5 rød Enkle avbøtende 

tiltak fjerner risiko. 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

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 Nei     

24. Park; rekreasjons- 

      områder  

Nei     

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 5 3 rød Støy fra 

Østfoldbanen 

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     
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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 akutt  

      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei     

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 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3 grønn Økt trafikk gir økt 

risiko. 

45. Ulykke med gående/ 

syklende 

Ja 1 5 gul Økt trafikk gir økt 

risiko. 

46. Ulykke ved anleggs-

gjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter 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 vann-

magasiner, med spesiell fare 

for usikker is, endringer i 

vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-

formasjoner som utgjør 

spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres 

nærmere nedenfor.  
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Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 

6. Det er stor potensiell fare for radonpåvirkning i området. Langvarig påvirkning kan 

medføre sykdom og død. Dette elimineres ved krav om etablering av radonsperre i alle 

nye bygg som er beregnet på varig opphold.  

 

29. Planområdet berøres av støy fra Østfoldbanen (jernbanelinja). Det er gjort 

støyberegninger som viser at deler av byggeområdene kommer i gul støysone. 

Avbøtende tiltak avklares i rammesøknad/søknad om igangsetting. 

 

44. Alle kryss og avkjørsler er potensielle ulykkespunkter. I detaljreguleringen er imidlertid 

alle kryss og avkjørsler gitt geometri og frisikt i henhold til vegnormalen, slik at det er 

gitt best mulig forutsetninger for trygg og god trafikkavvikling.  

 

45. Økt trafikk gir økt risiko for gående/syklende. I detaljreguleringen er imidlertid alle 

kjøreveier dimensjonert etter SVV håndbok 017 dvs at veiene er oversiktlige og har en 

tilstrekkelig bredde både for bilister og gående/syklende. Evjeveien er enveiskjørt med 

lave trafikktall og langs dr. Opsands vei er det etablert fortau.  

 

 

Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 

1. 

Ufarlig 

2. 

En viss fare 

3. 

Kritisk 

4. 

Farlig 

5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 

 

  44  45 

2. Mindre 

sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 

 

     

4. Meget 

sannsynlig 

     

5. Svært 

sannsynlig 

  29  6 
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7. PLANPROSESSEN 

7.1 Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøte ble avholdt den 16.05.13 

 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

04.09.13 Oppstart/varsling av detaljplanarbeid 

09.09.13 Møte med kommunens planavdeling for videre drøfting av varsel om oppstart. 

14.01.15 Møte med kommunens planavdeling for drøfting av parkering og lekearealer. 

15.10.15 Møte med kommunens planavdeling med presentasjon av planlagt bebyggelse. 

 

Det er dialog mellom forslagsstiller/utbygger og berørt nabo på eiendommen gnr. 204, bnr 228 

om utbyggingen og konsekvenser for eiendommen. 

7.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Fredrikstad Blad. Annonsen i Fredrikstad Blad ble trykket den 03.09.14.  

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fredrikstad kommune. Frist for uttalelser var 16.10.14. Det er mottatt 8 skriftlige innspill.  

 

 

Figur 20: Bilde av trykt annonse i Fredrikstad Blad den 03.09.14. 

 



 

34 (38)  

 

 

 

 

 

Rambøll 

8. INNKOMNE INNSPILL 

Fylkesmannen i Østfold, datert 08.10.2014 

 Fylkesmannen ser det som svært viktig at reguleringsplanarbeider ikke vanskeliggjør 

InterCity-utbyggingen. Det må avklares med jernbaneverket om det er spesielle hensyn 

som må tas. Viser for øvrig til retningslinje T1442/2012 «Støy i arealplanlegging» og 

tilhørende veileder TA-2115. 

 Det må utarbeides en støyfaglig utredning. Nødvendige avbøtende tiltak må vises og 

sikres gjennomført i reguleringsplanens kart og bestemmelser. Viser for øvrig til 

retningslinje T1442/2012 «Støy i arealplanlegging» og tilhørende veileder TA-2115. 

 Det bør vurderes om større trær innenfor planområdet kan bevares som positive bidrag 

til landskapsbildet og bomiljø. 

 Fylkesmannen er positiv til bedre arealutnyttelse i området men minner om at dette må 

skje med kvalitet.  

 Barn og unge, medvirkning og levekår -Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge 

bomiljøer. 

 Estetisk utforming -Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges 

 Universell utforming -Fylkesmannen viser til «regjeringens handlingsplan for universell 

utforming» 2005-2009. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. 

 Grønnstruktur -Viser til DN-håndbok 23 «Grønn by arealplanlegging og grønnstruktur» og 

MDs veileder T-1267 «Fortetning med kvalitet». 

 Naturmangfold -Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk. Eksisterende kunnskap om området må fremskaffes 

og det må vurderes om det er behov for ytterlige undersøkelser. 

 Samfunnssikkerhet -Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, for eksempel flom, 

grunnforhold, radon, fare for ulykker eller annen fare. 

 Støy -Viser til retningslinje T144272012 «Støy i arealplanlegging» og tilhørende veileder 

TA-2115. 

 Luftkvalitet -Viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 

 Forurensning -Det må vurderes behov for å undersøke evt. forurensning i grunnen. 

 Klima og energi -Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for energiforsyning, 

arealbruk og transport. 

 Kartfremstilling -Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides 

i tråd med regelverket. 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Jernbaneverkets krav om 30 m byggelinje er i varetatt.  

- Det er utført en støyfaglig analyse med tilhørende avbøtende tiltak, se vedlegg. Krav om 

støyskjerm følger av reguleringsplanens bestemmelser. 

- Med høy utnyttelse er det erfaringsvis vanskelig å bevare eksisterende vegetasjon. De 

store trærne i området er bjørk, et treslag som for å være trær ikke har lang levetid. 

Grønnstruktur foreslås sikret opparbeidet gjennom krav til godkjent utomhusplan. 

- Det planlegges konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer. Bestemmelsene sikrer at 

området får småskalapreg slik at det harmonerer med omkringliggende bebyggelse.  

- Temaene «Barn og Unge» samt «Naturmangfoldloven» er utfyllende beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

- Det er gjort en geoteknisk ROS-analyse av området som konkluderer med at området har 

god stabilitet.  

- Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det stilles krav om 

vannbåren varme i bestemmelsene, men det er ikke avklart på reguleringsnivå om 

kommunen pålegger tilknytning.  
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Jernbaneverket, datert 27.09.2014 

 Det vil bli startet opp utredningsarbeid for IC-strekningen i 2015. Inntil videre bør dagens 

korridor for Østfoldbanen vurderes som sannsynlig trase også for framtidig dobbeltsporet 

jernbane. Det vil kunne bli betydelig økt trafikk både dag og natt. Framtidig bebyggelse 

må prosjekteres slik at støy og vibrasjoner som følge av togtrafikken ikke gir 

unødvendige ulemper. 

 Jernbaneverket ber om at reguleringsplanen gis byggegrense i samsvar med 

kommuneplanens hensynssone på 30 meter fra dagens Østfoldbane. 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Det er utført en egen støyutredning for planområdet som viser at flere av boligene 

ligger i gul støysone som er et avvik fra T-1442. Utredningen viser at dersom en 

støyskjerm blir plassert langs tomtegrensen mot jernbanen vil dette gjøre at 

støynivået på uteoppholdsareal kan reduseres slik at det tilfredsstiller grenseverdiene 

i T-1442. Ved enkle fasademessige tiltak vil man også kunne tilfredsstille kravet til 

innendørs støy ihht. T-1442. 

- Planforslaget hensyntar byggegrense på 30 meter fra dagens Østfoldbane. Ingen 

søknadspliktige tiltak planlegges etablert nærmere enn 30 m fra nærmeste spors 

midtlinje.  

 

Østfold fylkeskommune, datert 08.10.2014 

 De/den kommunen har gitt et særskilt ansvar for å ivareta barn og unges interesser i 

planleggingen skal gis anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må 

dokumenteres i plandokumentene. Planen må oppfylle kravene til Fredrikstad kommunes 

retningslinjer til hvor mye areal som skal settes av til leke- og oppholdsareal pr bolig. 

 Fortetting med kvalitet -Avstanden mellom støyskjerm og bebyggelsen bør ikke være for 

kort, da det trolig ikke gir gode nok utearealer. ØFK anbefaler en samtidig opparbeiding 

av området, boliger, uteområdet, grønnstruktur mm. 

 Grønnstruktur -Grønnstrukturen i området bør knyttes opp mot overordnet 

grønnstruktur, bevaring av eksisterende og evt innføring av ny vegetasjon må vurderes. 

 Estetikk og byggeskikk -Viser til «Estetikkveileder for Østfold». 

 Trafikksikkerhet -Planen må legge opp til god og sikker adkomst, hensiktsmessig 

parkering og trafikksikker skolevei. Tilkomstveier må dimensjoneres for brannvesenets 

biler.  

 Støy -det må foretas støyberegninger som vedlegges plandokumentene. Det må stilles 

krav om behandling av støy i bestemmelsene og de støydempende tiltakene må 

spesifiseres. Følgende bes settes inn i bestemmelsene «alle boenheter skal ha mindre 

enn Lden 55db på privat uteplass». 

 Jernbane og dobbeltspor -Utbyggingen må ikke vanskeliggjøre Intercity utbyggingen. 

Fremtidige grenser med hensyn til ny jernbane og evt etterbruk av jernbanesporet må 

avklares med Jernbaneverket. 

 Universell utforming -Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming 

av bygninger og uteområder. ØFK oppfordrer Fredrikstad kommune til å tenke 

tilgjengelighet for alle fra starten av og gjennom hele prosjektet. ØFK ser svært positivt 

på at UU integreres i design og arkitektur. 

 Kulturminne -Fylkeskonservatoren uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete 

kulturminner som har særlig vern i planområdet. Følgende tekst bes om at 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 
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stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50, 

(Kulturminneloven) § 8.» 

 Kollektivtrafikk -Østfold kollektivtrafikk og/eller aktuelt busselskap bør kontaktes for å 

avklare evt. spørsmål i forbindelse med behov for ny busslomme i planområdet. 

 Grunnforhold -De stedlige grunnforhold må undersøkes og hensynstas i planleggingen 

 ØFK ber om at sykkelparkering spesifiseres i planen og at det settes inn bestemmelser 

om dette. 

 Planfremstilling, reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs 

veiledningsmateriell. 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Planarbeidet er varslet igangsatt og kommunens barnetalsperson er tilskrevet. Det er 

ikke mottatt innspill fra barnetalspersonen ved innsending av planforslaget. Gjennom 

vanlig saksbehandlingsprosedyre i Fredrikstad kommune vil barnetalspersonen uttale seg 

etter innsending og før offentlig ettersyn. 

- Planforslaget vurderes å hensynta de øvrige innspillene fra ØFK på en god måte.  

 

 

Knut Erik Humlekjær, datert 15.10.2014 

 Knut Erik Humlekjær ber om at det i planen settes begrensning på bygningenes høyde til 

2 etasjer og at hver bygnings volum ikke overstiger volumet av seksmannsboligene nord 

for området. 

 Dagens forbindelse mellom Evjeveien og Falcheveien bør opprettholdes, da denne brukes 

flittig av beboere i området og besøkende til Hjørgunn gård. Eiendommen bør fortsatt ha 

adkomst fra evjeveien da det vil være uheldig å tilføre mer trafikk i Falcheveien forbi 

Hjørgunn gård da det i dette området er mange barn og hester. 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Det åpnes i planen for bygningshøyder i 2-3 etasjer. Bestemmelser sikrer at ny 

bebyggelse får småskalapreget uttrykk og en variasjon i byggehøyder.  

- Kjæremønsteret i Falcheveien og Evjeveien opprettholdes og vegstandarden utbedres. 

Adkomsten til planområdet vil, som i dag, gå via Evjeveien til Falcheveien (1-4). 

 

Pia Olafsen, datert 02.09.2014 

 Pia Olafsen har spørsmål ift planområdets avgrensning og hvordan adkomsten vil bli etter 

ferdigstillelse da hun ønsker en opprettholdelse av adkomsten mellom vegbommen (står 

mellom Falcheveien 2 og 3) og til dr. Opsandsvei da dette oppfattes som en «hovedåre» 

for fotgjengere og syklister til butikksenteret på Lisleby samt skolevei for barn ved 

Nøkleby skole. 

 Planområdets avgrensning oppfattes å berører adkomstveien til fellesparkeringen for 

Falcheveien 3,5,7 og 9. Denne adkomstveien er fra før svært smal, så dersom områdets 

avgrensning berører denne vil vi få problemer med snøbrøyting og renovasjonskjøretøy. 

 Ønsker og se en byggeteknisk plan dersom dette foreligger (for å se størrelse på 

bygninger og antall etasjer). 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Den nevnte veiforbindelsen vil opprettholdes og forbedres etter SVV håndbok 017.  

- Adkomstveien til fellesparkering for Falcheveien 3,5,7 og 9 vil ikke bli berørt av 

utbyggingen.  
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Ramboll 

- Det foreligger ikke detaljerte tegninger for bebyggelsen utover det som er illustrert i 

denne fasen av prosjektet. Som nabo til området vil man få nabovarsel på vanlig måte i 

forbindelse med en byggesøknad hvor utforming av bebyggelse vil fremgå.  

 

Fredrikstad Fjernvarme, datert 04.09.2014 og 07.01.2015 

 Fredrikstad Fjernvarme v/Per Bolstad informerer om at det angitte området ligger 

innenfor konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme. 

 Bolstad opplyser i en senere mail datert 07.01.15 om at fremtidig utbygging av 

fjernvarme høyst sannsynlig vil komme i Produksjonsveien. Lislebytunet ligger ca. 500 m 

fra Produksjonsveien, og på bakgrunn av dette og et relativt lite potensial for levering av 

fjernvarme, vil FEAS anbefale at tilknytningsplikten til fjernvarme ikke gjøres gjeldene for 

dette prosjektet.                                   

 

Forslagsstillers vurdering 

Bestemmelsene inneholder krav om tilrettelegging for vannbåren varme.   

 

Statens vegvesen, datert 06.10.2014 

 Krav til antall sykkelparkeringsplasser bør sikres gjennom bestemmelsene til planen. 

Bestemmelsene til krav om sykkelparkering bør være etterprøvbare og samtidig som de 

også stiller krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. 

 Spesielt viktig i denne planen å tilrettelegge for gående og syklende. 

 Det bør fremgå hvordan området betjenes med kollektivtransport. 

 SVV ber om at det i planen begrunnes hvordan man tenker seg at fastsettelsen av antall 

parkeringsplasser kan bidra til å nå de lokalpolitiske målene om økt bruk av sykkel, 

gange og kollektivtransport, og vurdere om det ikke bør legges til grunn et mer restriktivt 

kriterium for antall bilparkeringsplasser i planen. 

 Alle anlegg for gående og syklende skal ha universell utforming. 

 Frisiktsoner bør reguleres som hensynssoner i plankartet. Frisiktsoner skal være fri for 

sikthinder høyere enn 0,5 meter. 

 Planområdets beliggenhet og nærhet til sykkelvegruter og bussholdeplasser gjør at vi 

oppfordrer til høy utnyttelse av arealene. 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Krav til antall sykkelparkeringsplasser, samt kvalitet på sykkelparkering er ivaretatt i 

planens bestemmelser. 

- Det planlegges en fortetting av området utnyttelse på inntil 45 %-BYA. Antallet 

bilparkeringsplasser er holdt restriktivt til 1 parkeringsplass per leilighet. I tillegg kommer 

gjesteparkering og godt tilrettelagt felles sykkelparkering. 

- Det er tatt med et eget avsnitt under punkt 4.9 Trafikkforhold som omhandler 

kollektivtrafikken i området.  

- Terrenget i planområdet har små høydeforskjeller slik at det er full mulighet til universell 

utforming i hele utemiljøet. Dette forutsettes fulgt opp også ved utforming av selve 

bebyggelsen og uteområder.  

- Frisiktsoner er regulert som hensynssoner i plankartet. 
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Rambøll 

NVEs innspill, datert 16.09.2014 

 Marine avsetninger og kvikkleire - Nesten hele området består av marine avsetninger, 

tykt dekke. Det bør derfor være fokus på grunnforholdene i området. NVE vil gjøre 

forslagsstiller oppmerksom på at det kan finnes skredfarlige kvikkleiresoner også utenfor 

de kartlagte områdene i forhold til kvikkleireskred. 

 Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres 

at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire i området 

må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, 

stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak ihht NVEs retningslinjer «Flaum- og 

skredfare i arealplanar». Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. 

I planen må det fremgå hvilke vurderinger som er gjort. 

 

Forslagsstillers vurdering 

- Det er utført en geoteknisk ROS-analyse med vurdering av stabilitetsforhold i 

planområdet. Analysen av områdestabiliteten er utført av Multiconsult, datert 28.oktober 

2014. Risikoindikatoren indikerer at området slik det fremstår i dag ikke trenger noen 

videre tiltak/sikring. Det er ikke nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser, 

stabilitetsanalyser eller tiltak. Se eget vedlegg «Geologisk undersøkelse» av Multiconsult 

AS. 

 

9. VEDLEGG 

9.1 Trafikkanalyse av Rambøll Norge AS, avd Trafikk 

9.2 Geologisk undersøkelse av Multiconsult AS  

9.3 Støyutredning av Rambøll Norge AS, avd Akustikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 


