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Saksnr.: 2013/19735
Dokumentnr.: 57
Løpenr.: 159715/2016
Klassering: Lislebytunet
Saksbehandler: Arna Gudbrandsdottir

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 29.09.2016 64/16
Bystyret 20.10.2016 101/16

Forslag til detaljregulering for Lislebytunet
ArealplanID: 01061120 - Sentrum 
Forslagsstiller: Nøklestad Eiendom AS

Utvalgsleders innstilling
Planutvalgets leder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Lislebytunet, arealplanID 01061120, plankart datert 18.03.16, sist 
revidert 02.09.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.03.16, sist revidert 
02.09.16.

Fredrikstad, 21.09.2016

Planutvalgets behandling 29.09.2016:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 29.09.2016 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Lislebytunet, arealplanID 01061120, plankart datert 18.03.16, sist 
revidert 02.09.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.03.16, sist revidert 
02.09.16.

Bystyrets behandling 20.10.2016:
Mohodin Omar Abdi (Ap) var ikke til stede ved behandlingen av saken.

Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 52 stemmer.

Bystyrets vedtak 20.10.2016:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Lislebytunet, arealplanID 01061120, plankart datert 18.03.16, sist 
revidert 02.09.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.03.16, sist revidert 
02.09.16.

Fredrikstad, 24.10.2016
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Arna Gudbrandsdottir
Kommunalsjef Bente Meinert
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Lislebytunet, arealplanID 01061120, plankart datert 18.03.16, sist 
revidert 02.09.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.03.16, sist revidert 
02.09.16.

Sammendrag
Rambøll AS fremmer på vegne av Nøklestad Eiendom AS planforslag for et uregulert 
område på Lisleby. Planområdet er på ca. 4.1 daa og ligger i Falcheveien 2. Eiendommen 
grenser til jernbanen i vest, og nabobebyggelse i sør og nord. Omkringliggende bebyggelse 
har småskala preg. Formålet med planforslaget er å regulere til boligbygging for opptil 28 
boenheter med tilhørende anlegg på et tidligere gårdstun. Planforslaget forutsetter oppføring 
av støyskjerm langs eiendomsgrensen mot jernbanen. 
Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til byggeområde, eksisterende bebyggelse og 
anlegg. Planområdet er uregulert og ligger inne i et etablert boligområde. Forholdene tilsier 
at det må gjennomføres en forsiktig fortetting.
Støy fra Østfoldbanen har vært et gjennomgående tema gjennom planprosessen, samt 
usikkerhet vedrørende fremtidig utvidelse av Østfoldbanen jf. Jernbaneverkets InterCity 
planarbeid.
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 18.03.16, sist revidert 02.09.16.
3. Reguleringsbestemmelser datert 18.03.16, sist revidert 02.09.16.
4. Planbeskrivelse datert 18.03.16, sist revidert 02.09.16
5. Støyutredning Falcheveien 2, datert 20.10.15
6. Tilleggs støyberegning for støyskjerm 3,2 meter, datert 18.08.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2013/19735

Saksopplysninger
Kort om planforslaget:
Formålet med planforslaget er å regulere til boligbygging for opp til 28 boenheter med 
tilhørende anlegg på et tidligere gårdstun. Tomten i dag består av et hovedhus, en låve, en 
garasje samt et mindre uthus. Planforslaget innebærer riving av eksisterende bebyggelse og 
fortetting i forhold til dagens situasjon. 
Planområdet ligger i et relativt flatt område med gode solforhold og vurderes av 
forslagsstiller til å være godt egnet som boligområde. Bebyggelsen planlegges organisert i 3 
rekker med opp til 28 leiligheter i to til tre etasjer. Parkering foreslås lagt i felles 
parkeringsanlegg under terreng med nedkjøring så nært adkomstvei som mulig for å 
minimere trafikk i planområdet. Felles uteoppholdsareal og lekeareal vil ligge delvis på 
dekke over parkeringskjelleren. 
Planforslaget forutsetter oppføring av støyskjerm langs eiendomsgrensen mot jernbanen. 
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For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget og konsekvenser av planforslaget 
vises det til forslagsstillers planbeskrivelse av 18.03.2016.

Planstatus: Planområdet ligger inne i et område som i kommuneplanens arealdel har formål 
«Bebyggelse og anlegg». Deler av planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 
(Falcheveien reguleringsendring, vedtatt 15.06.89, planID:0106291). Dette arealet er i 
gjeldende reguleringsplan avsatt til vegformål og er tenkt videreført i ny reguleringsplan med 
små justeringer. De øvrige deler av planområdet er uregulert.

Hovedtemaer i planprosessen:
Usikkerhet knyttet til jernbanen og ny intercity-strekning
Planområdet grenser til Østfoldbanen (jernbanelinjen) i vest. Kommunen har informert 
forslagsstiller tidlig i prosessen om usikkerheten som kan følge av en ny/endret trase for 
InterCity-strekningen (utredningsarbeid startet av Jernbaneverket i 2015). 
Kommunen har oppfordret forslagsstiller til å avklare med Jernbaneverket fremtidige grenser 
og muligheter for utbygging. 
Jernbaneverket varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning 
for InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg i mai 2016.
I uttalelse fra Jernbaneverket i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet for 
Lislebytunet fremkommer det at dagens korridor for Østfoldbanen bør vurderes som 
sannsynlig trase også for framtidig dobbeltsporet jernbane og det bes om at 
reguleringsplanen gis byggegrense i samsvar med kommuneplanens hensynssone på 30 
meter fra dagens Østfoldbane. Det opplyses også at framtidig dobbeltsporet jernbane vil 
kunne gi betydelig økt trafikk både dag og natt. 

Støy 
Planområdet er i dag støyutsatt, hvor støykilden er togtrafikk på Østfoldbanen. Det er 
utarbeidet en støyutredning for planområdet. Støysonekartet fra utredningen viser at deler 
av bebyggelsesområdet og lekearealet ligger innenfor gul støysone. Det er derfor nødvendig 
å ta hensyn til dette i forbindelse med utbygging. Utredningen viser at dersom en støyskjerm 
blir plassert langs tomtegrensen mot jernbanen vil dette gjøre at støynivået på 
uteoppholdsarealer kan reduseres slik at det tilfredsstiller grenseverdiene i T-1442. Det vil 
være nødvendig med fasadetiltak for å oppfylle krav til innendørs lydnivå i henhold til T-
1442. 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 gjeldende krav til innendørs støynivå i boligen og støynivå i uteoppholdssoner 
kan overholdes. Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen og gjennomføres før 
brukstillatelse kan gis.

Uteoppholdsarealer
På plankartet er bebyggelsen planlagt 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. 
Forslagsstiller opplyser i planbeskrivelse kap.4.3 at det er innenfor planområdet avsatt areal 
til nærlekeplass på over 100kvm pr.25.bolig i tråd med kommunens retningslinjer. Det er 
totalt avsatt 374 kvm lekeplass innenfor planområdet. Samlet uteoppholdsareal per boenhet 
er 68 kvm. Totalt i forhold til kommuneplanens krav om 80 kvm per bolig ligger området 
derfor noe lavere. Forslagsstiller viser i planbeskrivelse til regulert offentlig lekeplass (Plan 
0106104 – Del av Lillegård og en del av Evjeveien 16) som ligger 103 m fra planområdet og 
vurderer området godt dekket med gode områder for lek- og uteopphold. Det er i planens 
bestemmelser tatt inn krav om at offentlig lekeplass innenfor planID:0106104 skal rustes opp 
før brukstillatelse for nye boliger innenfor området kan gis.  
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Bygningstypologi
Hovedformålet i planforslaget er konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen rundt 
planområdet er eneboliger og rekkehus i en og to etasjer med variasjon i størrelse og på 
fotavtrykk. Det planlegges leilighetsbebyggelse med opp til 28 boenheter i to til tre etasjer. I 
planbeskrivelse kap.4.2 beskrives formål «Bebyggelse og anlegg: konsentrert 
småhusbebyggelse», hvor det fremkommer: «Bebyggelsens fasade skal ha tydelige sprang 
for å beholde strøkets småskalapreg og gjenkjennelige småhusbebyggelse». Dette er 
imidlertid ikke juridisk forankret i planbestemmelser. Det er lagt opp til en fleksibilitet i 
reguleringsbestemmelsene ved valg av takform. Det åpnes for flate tak, pulttak, saltak eller 
kombinasjoner av dette.

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
forslagsstillers og rådmannens kommentarer.

Fiskeridirektoratet region sør, datert 23.05.16
Har ingen innspill til det aktuelle planarbeidet.
Ber om å bli varslet om planer som berører kystnære sjøområder samt strandområder nær 
sjøen, allerede ved oppstart. 

Forslagsstillers kommentar: ingen kommentar.
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Fredrikstad kommune Brann- og redningskorps, datert 27.06.16
Etaten opplyser i sin uttalelse om krav til ulike funksjoner ved utforming av bebyggelse og 
vannforsyning. 
Forslagsstillers vurdering:
-Forholdene er ikke relevante for plansaken, men behandles som del av byggesøknad. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering. 

Fredrikstad kommune Renovasjonsetaten, datert 19.05.16
Renovasjonsetaten mener at R1 må flyttes 1 meter mot BK2 og at «beinet» i vendehammer 
må forlenges. 

Forslagsstillers kommentar:
Det er ment at KV2 som blindvei og GS1 (kjørbar gangvei) skal tjene som del av 
vendehammer mot KV3. Vendehammeren er dimensjonert etter statens vegvesens normal 
og anses tilfredsstillende. Vendehammeren har full bredde 3 meter i en hammer med mål 
mer enn 20x20 meter – 6 meter lengre enn SVVs anbefaling. Etatens uttalelse oppfattes å 
være basert på en misforståelse og foreslås ikke imøtekommet.
Rådmannens kommentar: I dialog med saksbehandler har forslagsstiller gjort justeringer på 
formålsgrenser KV2 og GS1 på revidert plankart. Omtalt vendehammer ligger da helt 
innenfor KV2. 

Statens vegvesen, datert 02.06.16
SVV mener at deres innspill innsendt ifbm varsel om oppstart er ivaretatt på en god måte og 
har ingen kommentarer til planforslaget.

Kystverket, datert 20.05.16
Mener planarbeidet ikke har betydning for kystverkets interesser. Har av den grunn
ingen merknader til offentlig ettersyn av planen.

Jernbaneverket, datert 24.06.16
-JBV anbefaler at planen for Lislebytunet ikke vedtas før korridor for nytt dobbeltspor er 
valgt. Dersom kommunedelplanen fastsetter korridor A1 til ny jernbane vil planområdet 
kunne få økt støybelastning. 
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-JBV påpeker at det er flere forhold som må ses på før de kan gi en godkjenning til 
oppføring av støyskjerm. Blant annet må eier av støyskjermen kunne vedlikeholde denne 
uten stans i togtrafikken. 

Forslagsstillers vurdering
Planforslaget forholder seg til jernbanelovens bestemmelser om avstand til 

eksisterende spor. I avstandskravet ligger nettopp hensynet til fremtidig utvidelse av sporet. 
Bebyggelsen langs jernbanen på Lisleby og Rolvsøy for øvrig ligger plassert tett på 
jernbanesporet og JBV vil ved en eventuell utbygging måtte gjøre omfattende inngrep i 
eksisterende bebyggelse for å opprettholde 30 meters avstand til begge sider. Det vurderes 
som relativt lite sannsynlig at det velges et utbyggingsalternativ som vil ha behov for denne 
trasebredden. Det er planleggers forståelse at en sone på 30 meter fra eksisterende spor vil 
være tilstrekkelig til både anleggssone og for fremføring av nytt spor. Fylkesplanen for 
Østfold og kommuneplanen for Fredrikstad er begge tydelig på at fortetting av 
boligområdene i bybåndet skal prioriteres. I dette bildet virker det urimelig at JBV skal kunne 
holde av en korridor på 60 meters bredde i samme område i en planperiode som foreløpig 
ikke er mer enn startet. Sannsynligvis vil en jernbaneutbygging i området først være aktuelt 
etter 2025. Med kommuneplanens mål om boligutvikling innenfor byområdet anses JBVs 
ønske om å avvente alt planarbeid langs jernbanen innenfor tettstedsavgrensningen som 
kritisk for kommunens utvikling. Foreslått bebyggelse innenfor planområdet er plassert i en 
sone 30-65 meter fra nærmeste spors midtlinje. Dersom JBV ønsker å legge begrensninger 
på all utvikling i denne sonen vil en svært stor andel av kommunens tettstedsområde være 
underlagt begrensningen. Bare langs strekning fra Kjær til Hauge på ca. 3 km vil man med 
denne praksisen legge begrensninger på ca. 200 daa tettstedsareal. Med bakgrunn i 
overnevnte anses detaljreguleringsplan for Lislebytunet å hensynta fremtidig utbygging av 
nytt jernbanespor på en god måte. Planlegger stiller seg uforstående til JBVs anmodning om 
å begrense utviklingen av området utover hva avstandskravet i loven gir adgang til. 
-Støyskjerm mot jernbanen vil måtte byggesøkes på vanlig måte og JBV vil i denne 
prosessen være varslingsinstans. Det legges opp til en dialog med JBV for å avklare hvilke 
premisser som legges til grunn for en oppføring av støyskjerm. Det kan vanskelig forstås at 
eier av støyskilden skal motsette seg et privat ønske om skjerming av støy mot 
boligområdene. 

Rådmannens vurdering:
I uttalelse fra Jernbaneverket i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet fremkommer 
at dagens korridor for Østfoldbanen bør vurderes som sannsynlig trase også for framtidig 
dobbeltsporet jernbane og det bes om at reguleringsplanen gis byggegrense i samsvar med 
kommuneplanens hensynssone på 30 meter fra dagens Østfoldbane. Det opplyses også at 
framtidig dobbeltsporet jernbane vil kunne gi betydelig økt trafikk både dag og natt. 
I foreslått reguleringsplan for Lislebytunet er Jernbaneverkets krav om 30 m byggelinje 
ivaretatt. Det fremkommer av saksframlegg som lagt ut på høring og offentlig ettersyn at 
støyberegning for prosjektet bruker, både for nå- og prognosesituasjonen, lavere tall enn det 
National transportplan 2014-2023 tilsier at traséen skal prosjekteres for. Ettersom 
støyutfordringen er fremhevet og tydeliggjort gjennom forrige høringsrunder og 
Jernbaneverket ikke fremmer innsigelse til planarbeidet konkluderer rådmannen med at 
usikkerheten rundt trasévalg og hastighet er for stor for å kunne stoppe planarbeidet av den 
grunn alene. 
 
Østfold fylkeskommune, datert 08.10.2014
ØFK har følgende kommentarer til planforslaget:
Nærheten til offentlig lekeplass innenfor plan ID0106104 reduserer behovet for lekeareal 
innenfor planområdet slik det beskrives i planmaterialet. ØFK forutsetter imidlertid at offentlig 
lekeplass rustes opp i forbindelse med utbyggingen og at dette forestås av utbygger. 
Opprustingen bør nedfelles i en utbyggingsavtale med kommunen og at dette sikres 
gjennom egne bestemmelser. 
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ØFK mener at uteoppholdsareal skal ha høy kvalitet og at dette må sikres gjennom 
bestemmelsene. Det foreslås følgende endring av bestemmelsenes §2f): Uteoppholdsareal 
skal være eksklusivt trafikkareal. I trafikkareal skal nødvendig areal til parkering og adkomst, 
som brukes av flere eiendommer, inngå. Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, 
arealer med ekvivalent støynivå over 55 dB(A), arealer satt av til kjørevei, parkering, 
fareområder og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes 
med.
ØFK savner barnerepresentantens vurdering av lekearealet vist i planforslaget.
Kommuneplanens hensynssone mot jernbane (30 meter) kan med fordel fremstå tydeligere i 
planen. 
ØFK mener at det bør sikres areal til grønnstruktur innenfor planområdet.
ØFK mener at planens intensjon om en småskalapreget bebyggelse bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
ØFK mener at området BF1 ikke finnes i plankartet.

Forslagsstillers vurdering
-Det er i planens bestemmelser tatt inn krav om at offentlig lekeplass innenfor 
ID0106104skal rustes opp før brukstillatelse for nye boliger innenfor området kan gis. Da det 
ikke er anledning til å gi bestemmelser om utbyggingsavtale foreslås tiltaket sikret gjennom 
slik rekkefølgebestemmelse. 
-Bestemmelsenes §2f suppleres slik ØFK foreslår. Del av adkomst KV3 (ikke 
parkeringsareal) foreslås imidlertid beholdt som en del av felles uteoppholdsareal. Vestre del 
av KV3 benyttes kun som adkomst til enebolig vest for KV3 og vil således ha funksjon som 
kjørbar gangvei. Dette er også presisert i bestemmelsen ved at kun «adkomst som brukes 
av flere eiendommer» skal medregnes. 
-Barnerepresentantens medvirkning forutsettes sikret av rådmannen som del av 
saksbehandlingen.
-Plankartet kan vise hensynssonen som skravert areal, men det er vurdert som tilstrekkelig å 
vise byggegrense med måleangivelse slik planen foreligger. Dette av hensyn til plankartets 
lesbarhet. 
-Planområdet er lite og løsningene er detaljert til et nivå som er lengre enn hva som er 
normalt i detaljreguleringsfasen. Det vil innenfor planområdet etableres private hager og 
grønnstrukturen vil i hovedsak utgjøres av nyplantet vegetasjon i disse. Planlegger er ikke 
enig i at det er hensiktsmessig å regulere grønnstruktur innenfor et såpass lite planområde, 
men heller beskrive denne som del av landskapsplanen jmf bestemmelsenes §4.2c). 
-Målet om etablering av 28 enheter innenfor planområdet er tydelig beskrevet i planen. Med 
de arealene man har til rådighet er det ikke mulig å realisere prosjektet uten at bebyggelsen 
oppføres i liten skala. Kravene til god arkitektur og kommunens saksbehandling av 
byggesøknaden anses tilfredsstillende for å sikre en helhetlig og god utforming av området. 
-BF1 utgjøres av frisiktsonen nordøst for krysset KV1/KV2. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering. Det er gjort endringer i planen etter høring og 
offentlig ettersyn. Vestre del av KV3 (adkomst til enebolig Gnr 203/Brn 224) reguleres til 
gatetun. 

Fylkesmannen i Østfold, datert 24.06.16
Fylkesmannen mener at planforslaget i hovedsak er godt gjennomarbeidet og har følgende 
kommentarer:
-Grenseverdier for støy angitt i retningslinje T1442/2012 «Støy i arealplanlegging» for 
enkelte fasader og balkonger. Planen kunne beskrevet hvilke avbøtende tiltak som kreves 
på balkonger og hatt tydeligere krav til plassering av støyfølsomme rom som stue og 
soverom slik at ikke eneste vindu vender mot jernbanen.
-Uteoppholdsareal pr boenhet er lavere enn hva kommuneplanen anbefaler. FMØ mener at 
prosjektet bør bidra til å ruste opp offentlig lekeplass om ikke antallet kvadratmeter 
uteoppholdsareal innenfor planområdet skal økes. 
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-Dersom innbygging av balkonger er nødvendig for å tilfredsstille kravene til støy, vil ikke 
disse kunne medregnes som en del av MUA. Dette bør kontrolleres mot bestemmelsene og 
kravene til MUA. 

Forslagsstillers vurdering:
-Jernbaneverkets krav om 30 m byggelinje er ivaretatt. Avbøtende tiltak vil beskrives i 
byggesøknad og planløsning vil avklares i samråd med støykonsulent jmf bestemmelsenes 
§7.2.
-Krav om opprusting av offentlig lekeplass innenfor naboplan er tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene og forutsettes løst gjennom utbyggingsavtale med Fredrikstad 
kommune. 
-For å oppnå tilfredsstillende støysituasjon på en større del av tomten er det gjort 
supplerende støyberegninger. Disse viser at det ved å øke skjermhøyden til 3,2 meter 
oppnås en tilfredsstillende støysituasjon for nær sagt hele planområdet. Beregningen viser 
også at balkonger nærmest jernbanen kan skjermes med tett rekkverk og uten takoverbygg. 
Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering.  

Barnetalsperson, datert 18.05.2016
Barnetalsperson har følgende kommentarer til planforslaget:
-Positivt er at lekearealet er tilstrekkelig skjermet fra jernbanen ift støy. Det må også tas 
høyde for en ytterligere økt trafikk på jernbanelinjen ift ny intercity-linje.
-Trafikale forhold for barn og unge i området vil forverres og det er viktig at det blir opprettet 
tilstrekkelig med trafikksikkerhetstiltak. Det er viktig at enveis-kjøringer blir opprettholdt. Det 
bør bli anlagt fortau.
-Det er viktig at trafikksikkerhet for barn og unge er ivaretatt på en god måte. Det bør gjøres 
en kartlegging av barns bevegelser ut over til/fra skolen. Hvor beveger ungene seg i fritiden? 
Er det naturlige områder hvor barn og unge oppholder seg? Og hvordan kommer de seg dit? 
Utkjørsel fra de nye foreslåtte boligene må være oversiktlig.

Forslagsstillers vurdering: 
Planen ivaretar de nevnte problemstillinger på en god måte. Det er kjent at Falcheveien er 
benyttet som skolevei for beboere nord for planområdet. Falcheveien gir adkomst til såpass 
få boenheter at blandet trafikk er akseptabelt jmf Statens vegvesens veileder N100. Det er 
utført trafikksikringstiltak som stenging av Evjeveien for toveiskjøring. Trafikksikkerheten i 
Evjeveien vurderes med bakgrunn i dette som akseptabel. Planen berører imidlertid ikke 
Evjeveien utover krysset med Falcheveien. Det er sikret tilfredsstillende sikt i krysset og 
utvidelse av svingradier for en mest mulig oversiktlig trafikksituasjon i krysset.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommenter. 

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant 

Konsekvenser levekår/folkehelse
Vurderes tilstrekkelig ivaretatt, forutsatt at støyproblematikk kan løses. 

Vurdering
Reguleringsforslaget innebærer fortetting i eksisterende boligområde ved økning av tallet på 
boenheter på eksisterende tomt. 
Området er avsatt til byggeområde, eksisterende bebyggelse og anlegg. Planområdet er 
uregulert og ligger inne i et etablert boligområde. I slike områder anbefales det å 
gjennomføre en forsiktig fortetting. Økning i tetthet skal skje innenfor de rammene som 
byggeskikk og strøkskarakter kan tillate. 
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Rådmannen vurderer det slik at området tåler den fortetting som er foreslått, ettersom tomt 
og nærområde inneholder kvaliteter som muliggjør slik utnyttelse. Imidlertid vil rådmannen 
understreke at forslagsstillers ønske om høy utnyttelse kan komme i konflikt med 
samfunnets interesser for god byutvikling. Jernbaneverkets planer om InterCity strekningen 
har stor betydning for Fredrikstad kommune. Ettersom planarbeidet er utredet i forhold til 
dagens situasjon er det stor usikkerhet knyttet til den fremtidige situasjonen i og rundt 
planområdet. Hvis fremtidig dobbeltsporet Østfoldbane vil ligge i utvidet dagens korridor vil 
dette sannsynligvis ha konsekvenser for planområdet og mulig utnyttelse. 
Støy er en begrensende faktor i reguleringsforslaget. Formål “Lekeplass” og store deler av 
området avsatt til formål “konsentrert boligbebyggelse” ligger i gul støysone. Dette medfører 
behov for avbøtende tiltak for å oppnå tilfredsstillende grenser som følger gjeldende statlige 
regler og retningslinjer. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelser krav om oppføring av 
støyskjerm langs jernbanelinjen, samt nødvendige fasadetiltak for å oppfylle krav i T-1442. 
Rådmannen presiserer at fortetting i eksisterende boligområde må skje innenfor de 
rammene som byggeskikk og strøkskarakter kan tillate. Støyskjerm/er, fasadetiltak og 
skjerming av utearealer må derfor vurderes nøye med hensyn til estetikk og tilpasning. 
I Jernbaneverkets uttalelse i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet opplyses det at 
framtidig dobbeltsporet jernbane kan gi økt trafikk både dag og natt. I Støyutredning for 
Falcheveien 2 (av Rambøll Norge AS, avd. Akustikk datert 20.10.2015) fremkommer at for 
både nå- og prognosesituasjonen brukes 125 km/t som størst hastighet i støyutredning for 
Falcheveien 2. I Nasjonal transportplan 2014-2023 (behandlet av Stortinget 18.06.2013) er 
det besluttet at traséen skal prosjekteres for hastighet opp til 250 km/t. Med den 
informasjonen som foreligger, samt Jernbaneverkets uttalelse tatt i betraktning vil 
Rådmannen understreke usikkerheten som foreligger vedrørende framtidig situasjon i 
planområdet. Lydnivå og –utbredelse øker med økende hastighet og trafikk, og det er en 
vesentlig forskjell på hastighet på henholdsvis 120 km/t og 250 km/t. Effektivitet av en 
eventuell støyskjerm i området vil kunne utgjøre i hvilken grad planområdet kan utnyttes. 

Ved fortetting stilles generelle kvalitetskrav. Vurderinger om området faktisk egner seg til 
fortetting er gjennomført. Følgende forhold anses som viktig for vurdering av 
reguleringsforslaget: 
- Veger og kollektivtilbud: Eksisterende infrastruktur er på plass og kan benyttes. 
- Offentlig infrastruktur som skole, barnehage, vann og avløp: Eksisterende infrastruktur kan 
benyttes. 
- Avstand til private og offentlige tjenestetilbud: Planområdet ligger i gangavstand (under 1 
km) fra Nøkleby skole, 2 barnehager, idrettsanlegg og handel (Lisleby “sentrum”). Nærmeste 
bussholdeplass er i ca. 200m avstand til planområdet og området vurderes å ha god 
kollektivdekning. 
- Om det oppstår konflikter i forhold til barns interesser: Planområdet har ikke vært 
tilgjengelig som lekeareal tidligere. Planforslaget legger opp til boliger som kan passe 
barnefamilier i et etablert boligområde. Forslagsstiller fremviser i planbeskrivelse kart (figur 
18) som viser tilgang til lekeareal i området.  Krav om opprusting av offentlig lekeplass 
innenfor naboplan er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene etter høring og offentlig ettersyn av 
planen. Området vurderes å ha gode kvaliteter for barn og unge. Uteoppholdsareal og 
lekeareal for barn er sikret gjennom planen på areal skjermet fra trafikk, med gode 
solforhold. Det vurderes derfor slik at i denne planen kan samlet uteoppholdsareal per 
boenhet på 68 m2 godkjennes.
- Fortetting med kvalitet: Planen legger opp til en tett leilighetsbebyggelse i etablert 
boligområde hvor bygningstypologi er variert, men har småskala preg. Rådmannen vurderer 
det som positivt at det reguleres for varierende høyder i planforslaget som et forsøk på å 
bryte opp bygningsvolumene og tilpasse seg småskala bygningsmiljøet rundt. Det åpnes for 
fleksibilitet ved valg av takform i reguleringsbestemmelsene. Ved prosjektering og med 
byggesøknad bør det redegjøres for hvilke kvaliteter prosjektet kan tilføre det eksisterende 
miljøet. Forslagsstiller beskriver virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelse kap. 5.1 
hvor det fremkommer at den nye bebyggelsen ikke skal forringe stedets karakter, men 
representere en generell standardheving innenfor området. 
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Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.
Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Det 
framkommer i dette tilfellet at det er ikke registrert forekomst av 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.  
Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i 
stedets karakter og beliggenhet. Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet. 

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.


