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2. BAKGRUNN 

Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, Ørebekk næringsområde (planID 0106595), ønsker 

forslagsstiller en omregulering for å endre adkomsten til næringsområdet samt å oppheve deler 

av gjeldende reguleringsplan.  

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å endre adkomst i forhold til den løsningen som er vist 

i gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde. Dette vil medføre at regulert 

rundkjøring i rv110 fjernes og at fremtidig trafikk til planområdet får adkomst via Pancoveien. 

Dette er vurdert som en bedre trafikkløsning enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til. 

Arealbruk og planlagt tiltak for øvrig avviker i liten grad fra gjeldende reguleringsplan. De 

vesentligste endringene der ny reguleringsplan avviker fra gjeldende plan er oppsummert i 

kapittel 6.10 og endringene etter offentlig ettersyn er beskrevet i 3.2. 

2.2 Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent 

Forslagsstiller er Ørebekk senter AS. 

Planarbeidet ble varslet igangsatt og utarbeidet av Rambøll AS frem til offentlig ettersyn. Etter 

offentlig ettersyn er planarbeidet fulgt opp av HS arealplan AS.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Tidligere relevante vedtak i saken er gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde 

(planid 0106595), vedtatt 25.03.10.  

2.4 Beliggenhet  

Planområdet er på Ørebekk, cirka 3,3 km fra Fredrikstad sentrum (Torvbyen). Planområdets 

beliggenhet i kommunen fremkommer av kartet i figur 1.  

 

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, vist med sort sirkel.  
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2.5 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør 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. 

Siden gjeldende reguleringsplan er konsekvensutredet og endringene i ny plan ikke utløser noen 

av kriteriene gitt i forskriften, har det i samråd med Fredrikstad kommune blitt besluttet at 

tiltaket ikke krever utarbeidelse av konsekvensutredning.  

Fra 01.07.2017 kom det ny Forskrift om konsekvensutredning. Den nye forskriften gjelder ikke 

for planarbeider som allerede er igangsatt etter eldre forskrift.  

 

3. PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøte med kommunens planavdeling ble avholdt 06.06.13.  

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

Fredrikstad blad og Demokraten den 30.06.13. Det ble sendt ut varsel den 26.06.13 til berørte 

grunneiere/naboer og regionale myndigheter etter adresselister fra Fredrikstad kommune. Frist 

for uttalelser var 26.08.13.   

 

 

Figur 2: Annonsen fra varsel om oppstart, Fredrikstad blad til venstre og Demokraten til høyre. 

Det kom inn 11 skriftlige varslingsuttalelser. Uttalelsene er oppsummert i kapittel 8 «Innkomne 

innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  
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Det har for øvrig vært dialog med grunneiere for berørte eiendommer som inngår i planområdet. 

Man har fått aksept for erverv/makeskifte for nødvendige arealer der det foreligger planer for nye 

byggetiltak.   

3.2 Planendringer etter offentlig ettersyn  

Adkomst ved V1  

I forbindelse med offentlig ettersyn fremmet Statens vegvesen innsigelse til reguleringsplanen, 

der foreslått løsning ikke viste en tilfredsstillende håndtering av trafikkavviklingen fra RV110. 

Foreslått venstresvingefelt var ikke tilstrekkelig langt, slik at det ville være fare for 

trafikkopphopning mot rundkjøringen i RV110. Som en konsekvens av dette ble Rambøll Norge 

AS engasjert for å vurdere trafikksituasjonen grundigere, herunder gjøre trafikkberegninger til og 

fra næringsområdet og med det som grunnlag beregne nødvendig lengde på venstresvingfeltet 

(V1 i plankartet). Rapporten fra Rambøll er et supplement til tidligere rapport fra Cowi. På 

bakgrunn av dette er planområdet utvidet og planmaterialet oppdatert slik at det anses å 

imøtekomme vegvesenets innsigelse.  

 

Mosseveien RV110 

Fredrikstad kommune fremmet også et ønske om å ta regulert veiareal til fremtidig utvidelse av 

Mosseveien ut av planen, og at dette arealet i den gjeldende reguleringsplanen oppheves. Dette 

begrunnes med at det uansett er sikret nok areal for en eventuell fremtidig utvidelse av 

Mosseveien.    

 

Handelsarealer  

I forbindelse med offentlig ettersyn ble det fremmet innsigelser til reguleringsplanen. Det ble 

samtidig påpekt at bakgrunnen for dette planarbeidet var at det i hovedsak kun var selve 

adkomsten inn til næringsområdet som skulle endres. Foreliggende revidert reguleringsplan 

vurderes å være en nærmest mulig tilpasning til gjeldende reguleringsplan Ørebekk 

næringsområde. I reguleringsplan Ørebekk næringsområdet åpnes det for inntil 1500 m2 

forretning detaljhandel og ubegrenset areal for plasskrevende varer. Det henvises til brev fra 

Østfold fylkeskommune der innsigelsen trekkes, datert 11.11.2009.  

 

Revidert utkast til reguleringsplan medfører ingen endringer i tillatt forretningsareal 

sammenlignet med gjeldende reguleringsplan, hverken for detaljhandel eller plasskrevende 

varer. Imidlertid er bestemmelsene rundt dette tydeligere kommunisert i revidert plan. Det 

legges til at Statens vegvesen i sin høringsuttalelse påpekte det faktum at det ikke er definert 

noen øvre grense for maksimalt tillatt handelsareal for plasskrevende varer.  

 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer og føringer 

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre (2008) – utgått  

Målet med bestemmelsen er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige 

transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere 

tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede langsiktige 

målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å 

redusere klimagassutslippene. 

I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med 

retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av slike regionale planer 

vil kjøpesentre større enn 3000 m2 bruksareal ikke være tillatt. Bestemmelsen gjelder for hele 

landet og har en varighet på 10 år. 
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Vurdering:  

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt etter at Rikspolitisk bestemmelse og kjøpesentre hadde 

trådt i kraft. Den gang ble det gjennom forhandlinger enighet om å tillate maksimalt 1500m² for 

ikke-plasskrevende varegrupper og ingen øvre grense for plasskrevende varer. Forholdet til 

kjøpesenterbestemmelsene ble derfor avklart i gjeldende reguleringsplan, og arealer og 

hovedgrep knyttet til ny forretningsbebyggelse videreføres i ny reguleringsplan. 

 

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 

etter plan- og bygningsloven.  

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 

andre hensyn/interesser 

 

Vurdering:  

Planområdet er ikke egnet til lek, og planlagt tiltak stiller ikke krav til særskilt tilretteleggelse for 

barn og unge. RPR barn og unge er derfor ikke relevant.  

 

 

RPR for vernede vassdrag (1994) 

Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 

disse og andre deler av nedbørsfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbildet, naturvern, 

friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder 

nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for 

landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for 

vernevedtaket. 

 

Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved 

vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging. 

 

Vurdering: 

Områder rundt Seutelva er båndlagt til naturreservatet. Planområdet grenser inn mot reservatet i 

nord.  

 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)  

Målet med retningslinjen er: «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.»  

Vurdering:   

Planområdet har en gunstig plassering med tanke på å være tilgjengelig for flest mulig brukere. 

Mange brukere vil komme med bil, og området har sentral beliggenhet i forhold til trafikkerte 

veier og fanger således opp mange brukere. Like ved planområdet finnes også bussholdeplasser 

med regelmessige avganger både mot Fredrikstad sentrum, Gressvik og vestover. Langsmed 
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planområdet finnes også veletablert gang- og sykkelveinett, og reguleringsplanen som sådan 

bidrar til en forsterkning av dette.  

4.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018) 

Fylkesplanen angir at planområdet er innenfor langsiktgrense grense for fremtidig tettbebyggelse 

i gjeldende fylkesplan.  

 

Figur 3: Fylkesplan for Østfold med planområdets plassering, vist med sort stiplet linje. Langsiktig 
grense fortetting er vist med grønn strek.  

Planområdet/Ørebekk er ikke anvist som et avlastningsområde for plasskrevende varer. Det var 

det heller ikke i den forrige fylkesplanen som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut på 

offentlig ettersyn.  

Vurdering:  

Gjeldende reguleringsplan ble vurdert etter Kjøpesenterbestemmelsene, som i stor grad er 

sammenfallende med retningslinjene for lokalisering av handel i fylkesplanen. Det legges derfor 

til grunn at gjeldende bestemmelser vedrørende handel fra gjeldende reguleringsplan kan 

videreføres i dette planarbeidet. 

Planområdet ligger innenfor fremtidig tettstedsavgrensning. Tiltaket er således i samsvar med 

gjeldende fylkesplan.  

4.3 Kommunale planer  

Kommuneplan for Fredrikstad, vedtatt 06.12.12  

Området er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet og bebyggelse og anlegg i gjeldende 

kommuneplan. Deler av området er underlagt hensynssone faresone flomfare.  
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Figur 4: Utsnitt av kommuneplan for Fredrikstad kommune. Planavgrensning er vist med sort stiplet 
linje. 

Vurdering:  

Området er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan. De virksomhetene 

som reguleringsplanen legger til rette for er i tråd med formålet i kommuneplanen. 

Reguleringsplanens bestemmelser sikrer at nye tiltak ikke blir påført skader som følge av høy 

vannstand i Seutelva, og ivaretar hensynet til flomfare. Planlagt tiltak for øvrig er i tråd med 

kommuneplanformålet.  

 

Klima og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017  

Hovedintensjonen med planen er å definere mål knyttet til de områdene der vi som  

kommune har handlingsrom, samt foreslå klima- og energisparetiltak. (To viktige aspekter ved 

klimautfordringene har ikke blitt behandlet i denne planen: Klimatilpasning og Indirekte utslipp 

knyttet til forbruk). Klima- og energiplan oppfordrer forslagsstiller til å ta inn krav om etablering 

av ladestasjoner for el.bil, 20 % parkeringsplassene for ansatte og 10 % for besøkende.  

 

Vurdering:  

Tiltaket vil være en videreutvikling av eksisterende næringsområde. Samlokalisering av flere 

virksomheter på ett område kan bidra til mindre bilbruk og redusert forurensning. Øvrige 

energibesparende tiltak er av teknisk art og minstekrav er sikret gjennom gjeldende byggteknisk 

forskrift. Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Utbyggingen av 

konsesjonsnettet er imidlertid under utvikling, og dette kan eventuelt installeres senere.   

Siden det er en åpen reguleringsplan er det vanskelig å forutse nøyaktig hvordan området 

utvikles, finner forslagsstiller det mer riktig å heller avvente hva som faktisk etableres og tilpasse 

antallet ladestasjoner etter behov. På den måten oppnås et mer riktig antall ladestasjoner, 
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tilpasset type lokaler og bruk. Behovet vil variere veldig mellom for eksempel 

dagligvareforretning, bensinstasjon, kontorer, lager osv. 

 

Landbruksplan for Fredrikstad kommune 2011-2023  

Målet med landbruksplanen er «å skape en forsvarlig og forutsigbar arealforvaltning ved å gi 

retningslinjer for kommunal arealforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling sett i lys av 

jordvern, arealdisponering, miljø, natur og kulturlandskap».   

 

Vurdering:  

Landbruksplan er et verktøy for LNF-områder, og reguleringsplanen er derfor ikke underlagt 

dette.  

 

Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (2017) 

Målet med planen er å få et klart definert hovedsykkelvegnett, avklare hvilke tiltak som er 

nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende standard samt få vedtatt en prioriteringsrekkefølge. 

Planen viser lokalisering, prinsipputforming, omfang og kostnader knyttet til et fullt utbygd og 

tilrettelagt hovedsykkelvegnett i Fredrikstad kommune. Videre inneholder planen et forslag til 

prioritering av ruter. 

 

Vurdering:  

I Fredrikstadpakka er det lagt vekt på å styrke gang- og sykkelveiforbindelsene inn mot sentrum, 

spesielt for områder som ligger nærmere enn 5 km, blant annet fra Ørebekk. I dag pågår 

utbygging av ny forbindelse mellom Ørebekk og Simo, som er nevnt spesifikt i Sykkelhovedplan, 

og det er positivt for Ørebekk næringsområde da nye gang- og sykkelveiforbindelser er en del av 

planen. Det medfører at det oppnås en god sammenhengende gang- og sykkelvei mellom 

planområdet og sentrum. Planlagt tiltak er derfor i samsvar med Sykkelhovedplan for 

Fredrikstad. 

 

Trafikksikkerhetsplan (2014-2017) 

Arbeidet med trafikksikkerhetsplan er en prioritert oppgave på både nasjonalt og lokalt nivå, og 

til grunn for dette ligger regjeringens nullvisjon – en langsiktig visjon om null drepte og livsfarlig 

skadde i trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet er en gitt en viktig rolle i Nasjonal transportplan 

(NTP) og dette føres videre til det lokale nivået gjennom kommunens egne 

trafikksikkerhetsplaner. I planen er kommunens arbeid med trafikksikkerhet synliggjort, 

strukturert og systematisert med tanke på at Fredrikstad skal bli en tryggere kommune for alle 

trafikantgrupper.  

 

Vurdering:  

Ørebekk er ikke spesifikt nevnt i trafikksikkerhetsplanen. Men det fremkommer at det er 

registrert en del ulykker langs innfartsåra og Mosseveien. Deler av denne strekningen er utbedret 

og strekningen Simo-Ørebekk oppgraderes i dag. Planlagt tiltak er derfor i samsvar med 

gjeldende trafikksikkerhetsplan.   

 

Overvannsrammeplan (2007) 

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal ivareta arealbehov for tekniske og 

landskapsmessige løsninger i forbindelse med overvannshåndteringen. Deler av 

utbyggingsarealet kan ved behov avsettes til overvannsformål for fordrøyning, anleggelse av frie 

vannflater mv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, strupeanordninger, 

infiltrasjonssoner og flomveier. En helhetlig overvannsplanlegging innebærer også at de enkelte 

tomter inkluderes når krav og tekniske løsninger fastsettes. 
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Vurdering: 

Planområdet er forholdvis flatt med en svak helning nordover mot Seutelva. Det skal om 

nødvendig avsettes areal innenfor planområdet til overvannshåndtering. Planområdet er stort og 

fleksibelt med tanke på ulike løsninger. Derfor er det vanskelig på nåværende stadium å 

fremlegge konkrete løsninger. De tekniske løsningene for håndtering av overvann skal 

fremkomme ved byggesøknad. Det er tatt inn bestemmelser for å sikre vanntilførsel til 

naturreservatet og for å hindre tilførsel av forurenset vann.  

4.4 Reguleringsplaner  

 

Forholdet til gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

01061048 RV110 Simo – Ørebekk 18.10.12 

0106595 Ørebekk næringsområde  25.03.10 

0106381 Skåra – Ørebekk g/s-vei 15.12.94 

0106323 Pancoveien  28.02.91 

 

 

 

Figur 5: Gjeldende reguleringsplaner i nærområdet. Plangrensen fra varsel om oppstart av planarbeidet 
er vist med sort stiplet linje.   

 

RV110 Simo – Ørebekk  

Ny reguleringsplan vil grense til gjeldende plan ved rundkjøringen. Ny plan vil kople seg på 

regulert vei- og gang- og sykkelveier i RV110 Simo-Ørebekk, og således tilpasses på en god 

måte.  
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Ørebekk næringsområde  

Planområdet er i gjeldende plan regulert til kombinerte formål (forretning/kontor/lager), totalt er 

44,9 dekar avsatt til dette. Planområdet er delt inn i tre delområder som alle tillater inntil 80 % 

BYA. Samtidig åpner planen for at det tillates samlet inntil 1.500m² salgsareal for forretninger 

som ikke selger plasskrevende varegrupper. Forretninger for plasskrevende varegrupper er 

forretninger for trelast/byggevarer, gartneri/hagesentre, biler/motorkjøretøy, hvitevarer og 

møbler.   

 

 

Figur 6: Gjeldende reguleringsplan som skal erstattes. Plangrensen for ny reguleringsplan er vist med 
rød stiplet linje. Areal fra gjeldende reguleringsplan som ikke videreføres i ny plan vil oppheves.  

Reguleringsplanen medfører en endring av gjeldende plan. Endringen ligger i valg av ny adkomst 

der rundkjøringen (fra gjeldende plan) og Mosseveien tas ut og trafikken inn til planområdet vil 

ledes via eksisterende rundkjøring i krysset Pancoveien/Mosseveien/Gamle Ålevei. Ny 

reguleringsplan legger opp til samme arealutnyttelse og hovedgrepene som sådan er uforandret.  

Pancoveien  

Ny plan er lagt inntil reguleringsplan for Pancoveien. De har felles planavgrensning.  

 

 

5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Planområdet på ca. 71 daa og avgrenses mot rv.110 i sørvest, skog og vernede områder mot 

nord og næringsbebyggelse mot øst. Selve planområdet består i dag i hovedsak av dyrket mark. 

Planområdet er også bebygd med tre boliger/tun. Disse ligger tett innpå rv. 110.  
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Tabellen gir en oversikt over størrelsen på de ulike eiendommene innenfor planområdet. 

Hjemmelshavere for de ulike eiendommene er listet opp (oppdatert 12.06.2019).  

GNR/BNR EIER Areal m² Kommentar  

43/17 Johan Westgaard 5286 Fredrikstad 

kommune har 

festerett 

44/1 Kjell Erik Jensen 7841 REMA etablering 

Østre Østland 

AS/Northman AS 

har avtale med 

grunneier 

44/2 Maria Dittrich  94  

44/2/3 Mosseveien 110 AS 953  

44/12 Fatime og Arban Kera 2072  

44/13 Fredrikstad kommune  903  

44/23 Maria Dittrich 23889 Byportalen AS har 

festerett 

44/24 Marit Kolberg Bendiksen og 

Knut Bøymo 

5519 Fredrikstad 

kommune har 

festerett 

44/54 Fredrikstad kommune  59  

44/60 Fredrikstad kommune 48  

44/81 Helmin eiendom AS 24051  

45/1 Fredrikstad kommune  727  

506/5 Østfold fylkeskommune 

/Statens vegvesen 

378  
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Figur 7. Eiendomskart med grenser og gnr/bnr. Planområdet vises med sort stiplet linje.  

5.2 Stedets karakter og landskap 

Nærområdet er generelt et åpent landskap i en elveslette rundt Seutelva som er preget av 

jordbruksarealer og vegetasjon som flere steder avgrenser åkerlapper og bebyggelse. På begge 

sider av elvesletta finnes høyereliggende fjelldrag orientert i sør-nordlig retning. Mot øst ligger 

Ambjørnrød og Gluppe og mot vest ligger Dale/Vetaberget.  
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Figur 8: Flyfoto i mindre målestokk som viser topografi og landskapet i et større område. Plangrense vist 
med gul stiplet linje.  

Selve planområdet ligger i svak nordøst helling, med et fall på cirka 1:50 mot Seutelva. 

Planområdet består i hovedsak av dyrket mark. Mot sørøst finnes en del næringsbebyggelse med 

forretninger og industri. Rv110 passerer området på vestsiden, og planområdet ligger trafikkert 

til. Mot nord finnes noe randvegetasjon og landbruksarealer. Mot nordvest finnes en bekk med en 

del randvegetasjon som naturlig avgrenser planområdet, bekken ledes under Mosseveien i rør.  
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Figur 9: Flyfoto som viser flyfoto over planområdet (gul stiplet linje).  

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner, og det er ikke registrert fredede 

kulturminner, hverken i eller umiddelbar nærhet fra planområdet. Fire bygninger øst for 

planområdet er SEFRAK-registrerte. Dette er på motsatt side av rv110, og planområdet berører 

ikke disse.  

Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap i eller ved 

planområdet. Imidlertid er det nord for planområde et markert kulturlandskap. Vegetasjonen 

langs bekken (nord vest for planområdet) er tett og høyreist og gir en effektiv skjerming, og 

dette danner en naturlig avgrensing til næringsområdet i forhold til kulturlandskapet videre 

nordover mot Skåra.  

5.4 Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

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

artsforekomster eller trekkveier innenfor planområdet.  

Nordøst for planområdet er Skårakilen naturreservat, dette er et våtmarksområde ved Seutelva. 

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet 

dyreliv som naturlig er knyttet til området. Selve planområdet berører ikke dette arealet.   
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Figur 10: Planområdet ligger inntil reservatet. Reservatet er vist med rød skravur og planområdets 
omriss er vist med sort stiplet linje.  

 

Seutelven, elvestrekning mellom Skinnerflo og Vesterelva (Glomma) (utdrag fra Naturbase):  

«Cirka 10 km næringsrik elvestrekning vesentlig i havavsatt leire. Naturtypen har funksjon som 

et viktig bekkedrag, men er i realiteten en liten elv. Breddene på elva er vesentlig takrørskog og 

elva er meget næringsrik. Elva har både en meget viktig landskapsøkologisk funksjon og den er 

samtidig et viktig habitat for en rekke arter både av planter og dyr. Den delen av elvestrekningen 

som passerer ved planområdet er vernet som Skårakilen naturreservat, dette på grunn av meget 

rik spurvefuglfauna.»   

5.5 Friluftsliv og barns interesser   

Det er ikke registrert statlig sikrede friluftsområder i eller ved planområdet, og området vurderes 

å ikke å ha nevneverdig stor verdi som rekreasjonsområde og friluftsliv. Det er ikke gjennomført 

barnetråkkregistreringer i området, men planområdet vurderes å være generelt uegnet til lek.  

5.6 Landbruksressurser 

I følge Skog og landskap er store deler av planområdet registret som fulldyrka jord. Det vil si 

jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng. 

Dette kan fornyes ved pløying.  
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Figur 11: Kart som viser jordbruksarealene i planområdet (vist med gul stiplet linje), fordelt på to teiger. 
Dette utgjør til sammen ca. 39,1 daa.  

5.7 Trafikkforhold 

Vest for planområdet passerer RV110. Langs strekningen er det registrert ÅDT 13514 i 2018, det 

er en svak nedgang fra 2013. Øst for planområdet går Pancoveien som er adkomstvei til de fleste 

næringslokalene som ligger på Ørebekk. Pancoveien går i en sløyfe mellom rundkjøringene i 

krysset rv110-fv117 (mot Storveien) og rv110-fv413 (mot Gamle Ålevei). I de to rundkjøringene 

var ÅDT i 2013 henholdsvis 25700 og 19350. Året 2013 er sist gang det ble registrert ÅDT ved 

disse rundkjøringene.   

Nærmeste bussholdeplasser (en holdeplass for hver kjøreretning) ligger like sør for planområdet. 

Det er imidlertid ikke tilrettelagt for kryssing av Pancoveien eller RV110 for myke trafikanter. 

Nærmeste fotgjengerovergang er ved rundkjøringen i krysset rv110-fv117, gangavstanden fra 

planområdet til bussholdeplass (sørøstgående retning) er cirka 800 meter, dette forutsetter at 

Pancoveien (sløyfen) benyttes da den anses å være det tryggeste alternativet. For busser i 

nordvestgående retning er nærmeste holdeplass cirka 100 meter fra planområdet. Pancoveien 

må krysses for å ankomme kollektivholdeplassen i nordvestgående retning.  

Bussene passerer planområdet med høy frekvens, med flere avganger per time. Det er både 

lokale rutebusser, men også rutebuss som går mellom Oslo og Skjærhalden på Hvaler.  

Det er registrert 15 (15.12.18) ulykker på veiene i nærområdet.  
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Figur 12: Kart som viser antall trafikkulykker (grønne markører og nummer) i tilstøtende veiareal. 
Planområdet er vist med sort stiplet linje. Kartet er hentet hos Statens vegvesen sin vegbase.  

Per i dag pågår det byggearbeider for realisering av firefeltsvei mot Fredrikstad, reguleringsplan 

RV110 Simo – Ørebekk (planid 01061048). Som en del av dette vil det også sikres at fotgjengere 

kan krysse RV110. 

5.8 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp  

Vann og avløpsledninger vises i kartet på neste side. Det er satt fem meters byggegrense fra 

nærmeste ledning. Planlagt tiltak vil ikke komme i konflikt med ledningene.  

 

Figur 13: Kart som viser plassering av vann- og avløpsledninger (blå og rød linje) i byggeområdet.  
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Elektrisk forsyning:   

Fortum er netteier i området og har både høyspent- og lavspentnett i området. Ny bebyggelse 

kan koble seg på eksisterende nett og eventuelt oppgradere kapasiteten ved behov.  

 

Fjernvarme:   

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

 

Renovasjon:  

Selve planområdet er ikke betjent med renovasjonsanlegg i dag (foruten eksisterende boliger). 

Tilstøtende næringslokaler håndterer renovasjon hver for seg med egne løsninger for 

resirkulering og kompresjon av avfall og resirkulerbart materiale.   

5.9 Grunnforhold 

I følge NGU’s database er det registrert marine avsetninger i planområdet.  

 

 

Figur 14: Kart som viser grunnforhold i området. Planområdet (sort stiplet linje) ligger innenfor blått 
felt, som betyr marine avsetninger. Rosa er fast fjell/tynt dekke. Kartet er hentet hos NGU’s nettsider.  

Det er utført egen geoteknisk analyse i forbindelse med planarbeidet. Grunnundersøkelser sør i 

området viser at det her er sprøbruddsmateriale og kvikkleire. Analysen konkluderer med at det 

ikke er nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser, stabilitetsanalyse eller tiltak slik området 

fremstår i dag. En rapport fra vurderingen av områdestabiliteten følger reguleringsplanen som et 

eget vedlegg.  

I planområdet er det registrert høy aktsomhet av radon.  

5.10 Støyforhold 

Planområdet ligger i både gul og rød støysone. Nye byggetiltak må alltid forholde seg til 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. Siden det ikke legges opp til 

støyfølsom bebyggelse, er det heller ikke gjort nærmere støyvurderinger.  
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Figur 15: Kart som viser hvordan planområdet (vist med sort stiplet linje) berøres av støy.  

5.11 Planområde  

Planavgrensningen har blitt endret siden varsel om oppstart. Areal regulert (i gjeldende 

reguleringsplan) til rundkjøring og utvidelse av RV110/Mosseveien til firefeltsvei videreføres ikke i 

ny plan reguleringsplan.  

 

 

Figur 16: Planområdet ved varsel om oppstart er vist med grønn strek og plangrensen i 
reguleringsplanen er vist med blå strek. Størrelsen på planområdet var ved varsel om oppstart 81 daa, 
men er senere redusert til 72 daa.   
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6. PLANLAGT AREALBRUK  

6.1 Arealtabell  

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(m2) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Bensinstasjon/vegserviceanlegg  BV 4280 

Kombinerte anleggs og bebyggelsesformål  K1-3 44982 

Vann- og avløpsanlegg BVA 70 

   

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjørevei  V1-2 5383 

Fortau  F 1569 

Gang- og sykkelvei GS 162 

Annen veggrunn  AV1-3 782 

   

Nr. 3 Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm  VS1-4 4432 

   

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift   

Naturvern  LN1-2 10048 

   

Totalt   71710 

 

6.2 Bensinstasjon/veiserviceanlegg (BV) 

I forbindelse med større planmessige endringer i Fredrikstad har kommunen tatt initiativ til å 

skaffe erstatningstomt for en bensinstasjon/hydrogenstasjon. Dette er bakgrunnen for å 

innlemme tomt til veiserviceanlegg i planområdet på Ørebekk.  

6.3 Kombinerte anlegg og bebyggelsesformål (K1-3) 

Innenfor K1-3 tillates det oppført bygg for forretning, kontor og lager. Ved etablering av 

forretning, tillates inntil 1500 m2 salgsareal for forretninger som ikke selger plasskrevende 

varegrupper. Dette er fordelt med 1200 m2 innenfor K1 og 300 m2 innenfor K3. Forretninger for 

plasskrevende varegrupper er forretninger for trelast/byggevarer, gartneri/hagesentre, 

biler/motorkjøretøy, hvitevarer og møbler. Dette omfattes ikke av overnevnte 

arealbegrensninger. Bestemmelsene gir føringer i forhold til estetisk utforming og 

utnyttelsesgrad. Ved utbygging i 3 etasjer skal øverste etasje være inntrukket, lange fasader skal 

brytes opp, og det gis føringer i forhold til materialbruk, det er også stilt krav om utomhusplan.   
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6.4 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

Innenfor BVA er et kommunalteknisk VA-anlegg. Reguleringsplanen legger opp til en videreføring 

av eksisterende bruk for denne.  
 

6.5 Fortau (F) og gang- og sykkelvei (GS) 

Ettersom kryssing for myke trafikanter er tenkt ved Pancoveien, er det naturlig å lede gående og 

syklende i denne retningen. Dette er ivaretatt i reguleringsplanen. Det er vist gang-

/sykkelvegforbindelse og fortau langs sørenden av Pancoveien og langs internvei i planområdet.  

GS omfatter en strekning langs Pancoveien fram til krysning over V1.  

Fortauet F er langs intern adkomstvei.  

6.6 Kjørevei (V1-2) 

Den offentlige kjørevegen en del av Pancoveien (V1) samt internveien på næringsområdet (V2).  

6.7 Annen veggrunn tekniske anlegg (AV1-3)  

Arealene avsatt til formålene skal benyttes som grøft og sidearealer langs gang- og sykkelvei, 

fortau og kjøreveier. Arealene tillates benyttet til nye veiformål dersom behov, slik som f.eks. 

fremtidig utvidelse av kjørebane.  

6.8 Vegetasjonsskjerm (VS1-4) 

Reguleringsplanen viser en vegetasjonsskjerm langs hele vestsiden av næringsområdet, mot rv. 

110. Der vegetasjonsskjermen VS1 kommer i konflikt med eksisterende kjørevei eller private 

boligeiendommer og ikke lar seg etablere, skal vegetasjonsskjerm etableres et annet sted 

innenfor planområdet. Plasseringen og utformingen av dette skal fremgå ved byggesøknad. Dette 

kan fjernes idet ny firefeltsvei etableres og inntegnet vegetasjonsskjerm lar seg realisere.  

6.9 Naturvern (N1-2) 

Et større areal mot Seutelva er tidligere sikret som naturreservat. Det var derfor viktig å sette av 

et grøntbelte for å få en naturlig overgang ut mot naturreservatet. Utbygger har sagt seg villig til 

å avstå fra å utnytte selve bekken med tilhørende kantvegetasjon samt arealet nord for denne. 

Disse arealene (som er vist som næringsområde i det siste forslaget til ny kommuneplan) er 

derfor vist som naturvernområde på land i reguleringsplanen. Mot reservatet i nord er det vist et 

naturvernområde med 6 meters bredde. Dette anses tilstrekkelig for å etablere en naturlig 

overgang mot naturreservatet. Byggeområdet må av hensyn til flom fylles/heves noe. Avhengig 

av løsning på tomt og bebyggelse kan det bli fylt opp mot kote 2,5. I plangrensa mot reservatet 

er det eksisterende terrenget på ca. kote 0,9. Det betyr at grøntbeltet må ta opp en 

høydeforskjell på inntil 1,6 meter. Det betyr en gjennomsnittlig stigning på ca. 1:4 som gir en 

langt slakere skråning enn hva som er normalt i fyllingsavslutninger (1:2). 

Det vil ikke være naturlig med en klippet plen mot naturreservatet. På den annen side er det 

heller ikke naturlig med en skjerm av tett, høyreist trevegetasjon. En mulig utforming av 

grøntbeltet kan være å opparbeide et bunndekke (f.eks. vier) i tillegg til grupper av trær (f.eks. 

svartor eller pil). På sikt vil takrør fra reservatet til dels kunne trenge seg inn mellom vierkrattet 

og således danne en glidende overgang mot naturreservatet. Se snitt i neste figur. 
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Figur 17. Prinsippsnitt for opparbeidelse av grøntbelte mellom næringsområdet og naturreservatet. 

6.10 Vesentlige endringer fra gjeldende reguleringsplan 

Flytting av rundkjøring og etablering av firefeltsvei 

I ny reguleringsplan er rundkjøringen og firefeltsveien tatt ut. I stedet for vil trafikken kanaliseres 

gjennom eksisterende rundkjøring i krysset Mosseveien/Pancoveien/Gamle Ålevei.  

Vegetasjonsskjerm og innløsning av boligeiendommene Mosseveien 108-112 

Gjeldende reguleringsplan stiller krav om innløsing av boligeiendommene langs Mosseveien for 

etablering av firefeltsvei, rundkjøring og vegetasjonsskjerm. Siden ny reguleringsplan ikke stiller 

de samme krav, lar deler av innregulert vegetasjonsskjerm seg ikke etablere. Imidlertid stiller ny 

reguleringsplan krav til etablering av tilsvarende vegetasjonsskjerm annet sted innenfor de 

enkelte delfelt. Dette vil være i påvente av fremtidig etablering av firefeltsvei, da 

vegetasjonsskjermen kan etableres innenfor riktig formål iht. plankartet. 

6.11 Hensynssone - flomfare H320 

Ved prosjektering må det vises ekstra varsomhet for nye tiltak innenfor H320. Dette på bakgrunn 

av at området potensielt kan oversvømmes ved flom.  

6.12 Hensynssone - krav vedrørende infrastruktur H410 

Arealet innenfor H410 kan benyttes til rigg- og anleggsplass ved fremtidig utvidelse av RV110 til 

firefeltsvei.  

6.13 Bebyggelsens plassering og utforming 

Maks tillatte utnyttelsesgrad for K1-3 er 80 % BYA. Maks. gesimshøyde/mønehøyde er satt til 14 

m. Dette gir mulighet for bebyggelse i inntil tre etasjer. Bestemmelsene fastsetter at en eventuell 

tredje etasje skal være inntrukket i forhold til underliggende etasje. Dette for å dempe 

bebyggelsens høydevirkning. I reguleringsplanen er det vist en byggegrense på 4 meter mot 

naboeiendommer. I følge loven er det imidlertid ikke tillatt at bygninger ligger nærmere grense 

enn halve bygningshøyden. Det innebærer at bygninger på 14 meter skal ligge minimum 7 meter 

fra grensen.  
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For å unngå at området får et preg av mange mindre og mellomstore bygg med hvert sitt 

arkitektoniske uttrykk krever reguleringsbestemmelsene at ”det skal legges vekt på å få et 

helhetlig arkitektonisk uttrykk i bebyggelsen innenfor hele planområdet”. Målet er å få et område 

med god arkitektur, grønnstruktur og standard på utearealene.  

Næringsområdet er relativt stort, og planen viser at dette fordeles i byggefelt delvis basert på 

eksisterende eiendomsgrenser og avtaler mellom de ulike utbyggerne. Det betyr at planen som 

helhet kan bli bygget ut i flere etapper. Reguleringsbestemmelsene krever derfor at det må vises 

en helhetlig utomhusplan ved hver byggesak, selv om byggesøknaden skulle omfatte kun en 

mindre del av planområdet. Dette er gjort for å sikre at det overordnede grepet vises og at en 

eventuell etappevis utbygging ikke er til hinder for en god utnyttelse av de resterende arealene.  

6.14 Parkering 

Parkering skal løses innenfor hvert enkelt delfelt, i tilknytning til den enkelte virksomhet. Krav 

om antall parkeringsplasser er en videreføring av parkeringsbestemmelsene i gjeldende 

reguleringsplan for Ørebekk næringspark.  

Minstekrav til bilparkering:  

• Minst 1 parkeringsplass pr. 50 kvm gulvflate for forretning og kontor og 1 
parkeringsplass pr. 200 kvm gulvflate for lager.  

 

For andre formål og sykkelparkering skal det gjøres en særskilt vurdering.  

6.15 Trafikk 

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet to trafikkanalyser. Foreslåtte løsninger baserer 

seg delvis på begge analysene. Trafikkanalysen fra Cowi belyser i stor grad det overordnede 

planprinsippet for plassering av veiarealene og hensynet til myke trafikanter. Trafikkarealene 

innenfor planområdet er vist i henhold til anbefaling i analysen fra Cowi. Hovedadkomsten vil 

være fra Riksveg 110/RV110 via Pancoveien. Parkeringsavvikling og varelevereanser vil løses i 

forbindelse med det enkelte byggetiltak. For myke trafikanter legges det til rette for eget fortau 

langs det som vil bli hovedvegen gjennom næringsområdet i reguleringsplanen.  

Det er vurdert to ulike løsninger for overgang og kryssing av Pancoveien frem til planområdet, 

dette er illustrert i figur 18. Den ene løsningen (rød) er delvis en videreføring av gjeldende 

reguleringsplan (fotgjengerovergangen nærmest rundkjøring). Trafikkanalysen fra Cowi anbefaler 

at fotgjengerovergangen nærmest rundkjøringen utgår og heller etableres nordøst for T-krysset 

(grønn), og at det legges til rette for en gang- og sykkelvei vist med grønn/stiplet linje. Dette 

prinsippet er hensyntatt.   
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Figur 18: Trafikkanalysen fra Cowi anbefaler å legge gang- og sykkelvei og fotgjengerovergang på 
østsiden, fremhevet med grønn/stiplet linje. Fremhevelsen med rødt og grønt gjort manuelt i 
planbeskrivelsen for å illustrere tydeligere hva som anbefales i trafikkanalysen (Skisse: Cowi).  

Trafikkanalysen fra Rambøll Norge belyser grundigere den totale trafikkbelastningen på området, 

samt prosjektering av vestresvingfeltet inn til området. 

  

Det er ikke konflikt mellom anbefalingene i de to analysene, og anbefalingene danner grunnlaget 

for de løsningene som er valgt. Begge analysene følger reguleringsplanen som et eget vedlegg.   

6.16 Eksisterende eneboliger 

Eneboligene langs Mosseveien/RV110 nr. 108-112 inngår i byggeområdene K1-2. Imidlertid er 

det regulert inn byggegrense på østsiden av bebyggelsen. Det betyr at reguleringsplanen ikke 

åpner for ny bebyggelse innenfor dette arealet (mellom kjørevei og byggegrense). En 

gjennomføring av reguleringsplanen, slik den er bundet opp med rekkefølgekrav, betinger ikke 

bruk av ekspropriasjon av private eiendommer. Dersom det på et senere tidspunkt besluttes at 

RV110 skal bygges ut med 4 felt, er det påregnelig at eneboligene må fjernes for å sikre 

tilstrekkelig avstand fra kjøreveien. Men det er ikke kjent at det foreligger konkrete planer om å 

utvide RV110.  

6.17 Eiendomsgrenser   

Innenfor planområdet er det flere eiendomsgrenser. I henhold til kommunens kartbase er noen 

sikre og andre usikre. I tillegg har det i løpet av planprosessen blitt gjennomført oppmåling av 

nye grenser samt grensepåvisning av enkelte usikre grenser. Dette innebærer at enkelte grenser 

som var vist som usikre ved oppstarten av planarbeidet, nå er sikre.  

I samråd med planadministrasjonen i Fredrikstad kommune har det blitt avdekket at 

eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 44/23 og 44/12 forutsettes oppmålt før nye byggetiltak skal 

skje på en av eiendommene. Eiendomsgrensen danner imidlertid ingen grense mellom to 

reguleringsformål og er heller eller ikke utslagsgivende på andre måter. Reguleringsplanen kan 
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derfor vedtas uten oppmåling av denne grensen, dette er sikret med egen 

rekkefølgebestemmelse.  

6.18 Universell utforming 

Det er ikke lagt opp til spesiell tilrettelegging utover gjeldende myndighetskrav. Planområdet 

omfatter ingen offentlig tilgjengelige utearealer hvor krav om universell utforming ville være 

naturlig. Prosjektering av bebyggelsen forholder seg til gjeldende lovverk og omtales ikke videre i 

reguleringsplanen. 

6.19 Kulturminner 

Det finnes ingen registrerte kulturminner i planområdet. Likevel er standardtekst vedrørende 

kulturminner innarbeidet i reguleringsplanens bestemmelser. 

6.20 Overvann og renovasjon  

Kommuneplanen stiller krav om at det i reguleringssaker skal utarbeides egen overvannsplan og 

renovasjonsplan.  

Planområdet med dets byggeområder er forholdsvis stort og reguleringsplanen er fleksibel med 

tanke på hvordan området kan utnyttes med ulike løsninger. Hvilke løsninger som velges vil 

være styrende for hvordan overvann og renovasjon best kan håndteres. Så lenge den endelige 

detaljeringen av nye byggetiltak er uklar, er det vanskelig å definere gode løsninger på forhånd. 

Sannsynligheten for at planlagte løsninger i reguleringsplan ikke vil samsvare med en senere 

byggesøknad, er til stede. Derfor stilles det krav om at overvannsplan og renovasjonsplan 

forutsettes løst på byggesaksnivå.   

6.21 Overvann 

Deler av utbyggingsarealet kan ved behov avsettes til overvannshåndtering for fordrøyning, 

anleggelse av frie vannflater mv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, 

strupeanordninger, infiltrasjonssoner og flomveier. Dette er sikret med egne bestemmelser om 

tilførsel til reservatet og rensing.  

6.22 Renovasjon  

Det er viktig at det innenfor planområdet sikres tilstrekkelig tilrettelegging for kildesortering, 

enten samlet mellom flere- eller innenfor den enkelte virksomhet. Returpunkt må til enhver tid 

være tilgjengelig for renovasjonsbil og må ha hensiktsmessig plassering med tanke på 

manøvrering. Alle eiendommene vil få adkomst til en god dimensjonert vei i sløyfe, og det kan 

etableres gode løsninger for tømming fra den enkelte eiendom.    

7. KONSEKVENSER  

7.1 Landskap og stedets karakter 

Tiltaket vil endre dagens landskap og stedets karakter da jordbruksarealer blir erstattet med 

næringsbygg. Imidlertid ligger planområdet inntil eksisterende næringslokaler på Ørebekk mot 

sørøst og mot nordvest er planområdet delvis skjult bak vegetasjon. I tillegg stiller 

reguleringsplanen krav til etablering av vegetasjonsskjerming. Det vil ikke være vesentlig 

fjernvirkning, men helt lokalt vil tiltaket bidra til at området vil få endret karakter ved at 

reguleringsplanen vil bidra til at eksisterende næringsområde utvides.   

7.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Gjennomføringen av reguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser for automatisk 

fredete kulturminner siden det innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet ikke er registrerte 
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slike. Nord for planområdet finnes et lengre sammenhengende kulturlandskap. Planlagt tiltak er 

syd for kulturlandskapet og vil være skjermet bak eksisterende vegetasjon.    

7.3 Naturmangfoldloven 

Vurdering av planlagt tiltak mot Naturmangfoldloven §8-12. 

Loven gir bestemmelser om bærekraftig bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, 

områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale. 

 

§ 8(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Vedr. § 8: Det er ikke registrert viktige artsforekomster innenfor planområdet. Planområdet 

grenser mot naturreservatet i nord.  

 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak. 

Vedr. §9: Virkningene av tiltaket anses tilstrekkelig kjent. Naturmangfoldet vil bli redusert der 

naturlig vegetasjon fjernes.   

 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.  

Vedr. §10: tiltaket er en utvidelse av et allerede eksisterende næringsområde. Viser til § 8.  

 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Vedr. §11: Viser til § 8.  

 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 

I bestemmelsene er det gitt føringer om at overvann skal ledes ut i terreng. Deler av dette vil 

ledes ut i naturreservatet. Dette er for å opprettholde tilførselen av vann til våtmarksområdet i 

reservatet. Det må gjøres naturlige tiltak for å sikre at vann som ledes i reservatet ikke er 

forurenset.  

Vedr. §12: Viser til § 8. 
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Konsekvenser for miljø og samfunn er vurdert, og det konkluderes med at 

detaljreguleringsplanen ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

7.4 Kriminalitetsforebygging 

Tiltaket legger opp til ny bebyggelse på området. Dette kan medføre en viss fare for 

vinningskriminalitet i området. Vegstrekninger vil bli belyst og øvrige sikringstiltak kan gjøres i 

tilknytning til det enkelte bygg.  

7.5 Trafikkforhold 

Tiltaket vil medføre forholdsvis stor trafikkøkning langs Pancoveien og liten økning langs RV110, 

sett i forhold til eksisterende belastning. De trafikale løsningene i planområdet er i samsvar med 

anbefalinger gitt i trafikkanalysene. 

Analysen anbefaler at fotgjengerovergangen nærmest rundkjøringen tas ut, flyttes nordøst for T-

krysset, samt at det legges til rette for en gang- og sykkelvei vist med stiplet linje. Dette er 

hensyntatt, og trafikkanalysen i sin helhet følger reguleringsplanen.   

7.6 Miljø  

Utbyggingen av området vurderes ikke å ha spesiell påvirkning på miljøet utover endring av 

trafikkmønsteret. Ny næring forventes å gi en liten økning i antall trafikkbevegelser. 

Samlokalisering av arealkrevende næringslokaler kan imidlertid ha en positiv effekt knyttet til 

stordriftsfordeler og tilgjengelig infrastruktur. 

7.7 Naturressurser 

Tiltaket vil medføre en omdisponering av produktive jordbruksarealer.  

 

 

8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 

mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. 

Styrende dokumenter 

• Plan og bygningsloven stiller jfr.§ 4.3 krav om gjennomføring av risiko- og 

sårbarhetsanalyser ved all planlegging. 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder ROS-analyser. 

• Byggteknisk forskrift – TEK 17 stiller krav om sikring mot naturfare. Det er videre stilt 

generelle krav om plassering og utforming av byggverk slik at det oppnås tilfredsstillende 

sikkerhet mot fremtidige naturkrefter.  

• Statens vegvesen viser i sin håndbok 271 hvordan risikovurderinger i trafikken kan 

gjøres. Håndboken er primært en veileder for risikovurderinger rettet mot trafikkulykker 

og har liten relevans for helhetlig vurdering av samfunnssikkerhet. Håndboken angir 

imidlertid en ROS-metodikk som kan anvendes for kartlegging og vurdering av risiko. 
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Metode 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for planlagt utbygging og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Hensikten er at forhold som 

kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i 

plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste 

basert på rundskriv fra DSB.  

Skjematisk kan metodikken i analysearbeidet illustreres slik: 

 
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. 
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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 

 

     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 

• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 
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 Ja       1     4    Gul  Fare for skred i 

ustabile masser, 
kvikkleire.  

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei       

4. Elveflom Nei      

5. Tidevannsflom Ja       3     3    Gul  Deler av 

planområdet 

- Havnivåstigning Ja       3     3    Gul  Terreng lavere enn 
kote 2,5 

6. Radongass  Ja  3 3 Gul  Fare for radon i 

grunnen eller i 
tilkjørte masser 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Nei      

10. Sårbar fauna/fisk Nei     

11. Verneområder Ja       3     2 
 

   Gul  Vernet 
våtmarksområde 
nordøst for 
planområdet.  

12. Vassdragsområder Ja        1     3 Grønn  Viktig bekkedrag 
rundt Seutelva.  

13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:  
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15. Vei, bru, knutepunkt Ja       3     1 Grønn  Økt trafikkmengde 
på tilstøtende 

veinett.  

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Ja       3      2 Gul  Kabel gjennom 
området 

20. Vannforsyning Ja       3       2 Gul  Ledning gjennom 
området 

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 1 Gul  Planområdet 
berøres av støy fra 
rv110.  

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt  

      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja  3 1 Grønn Trafikkøkning vil 

generere noe mer 
støy og støv.  

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 Nei       

45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

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     
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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.  

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

 
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 
 

  12 1  

2. Mindre 
sannsynlig 

 

     

3. Sannsynlig 
 

15, 38 11,19,20 5,6   

4. Meget 
sannsynlig 

 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

29     

 

 

Kommentarer og tiltak til uønskede hendelser:  

• Til 1: Masseras/skred. Det er ifølge NGU registrert sensitive masser i området. 

Geoteknisk analyse konkluderer med at området er fullt ut byggbart slik 

reguleringsplanen åpner for. Det henvises til analysen.   

• Til 5: Deler av planområdet ligger under kote +2,5. Det innebærer at terrenget må heves 

og/eller bebyggelse utføres slik at det tåler oversvømmelse til kote + 2,5.  

• Til 6: Radongass. Det er registrert høy aktsomhet av radon i området. Byggteknisk 

forskrift ivaretar nødvendige krav om sikring i alle nye bygg.  

• Til 11: Verneområder. Nordøst for planområdet er et vernet våtmarksområde. Det må 

gjøres nødvendige tiltak for å hindre tilførsel av forurensing. Reguleringsplanen sikrer at 

nye byggetiltak ikke kommer i konflikt med dette.  

• Til 12: Vassdragsområder. Det er registrert et viktig bekkedrag rundt Seutelva. 

Reguleringsplanen sikrer at nye byggetiltak ikke kommer i konflikt med dette.  

• Til 15: Vei, bru, knutepunkt. En gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre økt 

biltrafikk i området. Dette vil medføre økt belastning på veinettet. Den økte belastningen 

vurderes å være marginal.  

• Til 19: Det går en høyspentkabel gjennom området. Denne må påvises og tiltak må ha 

tilstrekkelig avstand. Ved konflikt må kabel flyttes.  

• Til 20: Det går overordnede vann- og avløpsledninger gjennom området. Tiltak må ha 

tilstrekkelig avstand fra dette.  

• Til 29: Berørt av støy og støv fra trafikk. Planområdet er utsatt for støy og støv fra 

trafikken langs rv110. Dette vil ikke ha nevneverdige negative konsekvenser for planlagt 
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tiltak, da det ikke legges opp til støyfølsom bebyggelse jf. T1442/2016 – retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging.  

• Til 38: Medfører støy og støv fra trafikk. Økt trafikk vil medføre økt støy- og støvutslipp. 

Den økte belastningen er marginal, sett i forhold til dagens belastning.  

 

 

9. INNKOMNE INNSPILL 

Fortum distribusjon AS, datert 02.07.13 

Fatime og Arbin Kera, datert 21.07.13 

Jernbaneverket, datert 23.07.13 

Østfold Fylkeskommune, datert 12.08.13 

Solveig M. Henriksen, 23.08.13 

Statens vegvesen, datert 23.08.13 

Fredrikstad kommune – miljø og landbruk, datert 26.08.13  

Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 26.08.13 

Fylkesmannen i Østfold, datert 26.08.13 

Unni Thorvaldsen, datert 28.08.13 

Norsk maritimt museum, datert 29.08.13 

 

 

 

Fortum distribusjon AS, datert 02.07.13 

Fortum har ingen bemerkninger til den foreslåtte planen under forutsetning av at det ved 

regulering tas hensyn til deres retningslinjer for tilknytning av anlegg (bolig m.m.).  

Fortum har i dag høyspent og lavspentnett i området. Utbygger må dekke utgiften ved eventuell 

flytting av nett (kart vedlagt). Det må påregnes utbygging av el-forsyning i det aktuelle området, 

med lavspent og muligens ny nettstasjon (trafo). Det må eventuelt avsettes plass til ny 

nettstasjon.  

 

Forslagsstillers vurdering 

Utbygger vil bekoste alle eventuelle nødvendige omlegginger eller utbygginger ved 

gjennomføring av reguleringsplanen. 

 

 

Fatime og Arbin Kera, datert 21.07.13 

Kera ønsker at det blir gjort om fra industriområde til boligområde i den nye reguleringsplanen.           

 

Forslagsstillers vurdering 

Området er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel og i gjeldende reguleringsplan 

for Ørebekk næringsområde, vedtatt 2010. Dette formålet videreføres derfor i ny reguleringsplan. 

På sikt anses det ikke som en optimal løsning med en bolig inneklemt mellom trafikkareal og 

næringsområde.  

 

 

Jernbaneverket, datert 23.07.13 

Varslet berører ikke Jernbaneverkets interesser. Ber imidlertid om å bli informert dersom det 

gjøres endringer i planforslaget senere i prosessen. 
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Østfold Fylkeskommune (ØFK), datert 12.08.13 

Formålet er i samsvar med arealbruksformål i gjeldende reguleringsplan. Bestemmelser i forhold 

til utnyttelsesgrad, høyder osv skal opprettholdes som i gjeldende plan. 

 

Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene:  

rv 110 bør ligge som 4-felt også etter endring av planen. Vegarealet må ikke reduseres. 

Gang-/sykkeltrase er regulert inn på s/v av rv 110. Denne bør ikke endres. 

Regulert grøntbelte mot rv 110 må ivaretas, og kompletteres der regulert rundkjøring/adkomst 

tas ut. 

Ut i fra at det i varselet er beskrevet at det kun er adkomsten som skal endres, gir ØFK ikke mer 

utfyllende merknader i forhold til andre tema. 

Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete 

kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet, men ber om at det blir tatt inn i 

bestemmelsene om fornminner.  

 

Forslagsstillers vurdering 

Reguleringsplanen kommer ikke i konflikt med fremtidig utvidelse av RV110 til firefeltsvei. 

Byggeområdene er sikret med tilstrekkelig avstand fra RV110, som også hensyntar fremtidig 

utvidelse. Grøntbeltet/vegetasjonsskjermen er videreført i ny plan (VS1), men rundkjøringen er 

tatt ut. Det stilles imidlertid ikke krav til opparbeidelse av VS1 da det ville betinge rivning av 

eksisterende boliger/næringsbygg(elektriker) langs RV110. Utvikling av næringsområdet i seg 

selv utløser derimot ikke behov for rivning av boligene/næringsbygget, VS1 tillates derfor også 

også tillates etablert innenfor regulerte byggeområder. Inntegnet vegetasjonsskjerm kreves 

etablert i forbindelse med opparbeidelse av ny firefeltsvei.  

 

Avvik fra gjeldende reguleringsplan er redegjort for i kapittel 5. Øvrige innspill er hensyntatt i 

reguleringsplanen og/eller i planprosessen.  

 

 

Solveig M. Henriksen, 23.08.13 

Henriksen ser at en del av hennes tomt er med i den nye reguleringsplanen. Hvorfor? 

Hun ønsker imidlertid ikke å være en del av den nye reguleringsplanen. 

 

Forslagsstillers vurdering 

Eiendommen gnr/bnr 44/58 er ikke en del av ny reguleringsplan, men ligger tett inntil.   

 

 

Statens vegvesen (SVV), datert 23.08.13 

Statens vegvesen støtter ønsket om å tilrettelegge for en annen atkomstløsning gjennom ny 

reguleringsplan. SVV har følgende innspill til planarbeidet: 

 

Trafikale forhold: 

SVV ber om at det utarbeides en trafikkanalyse for å dokumentere avviklingskvalitet i 

rundkjøringen mellom Mosseveien og Pancoveien. Analysen bør gjennomføres både for dagens og 

framtidig utforming av rundkjøringen.  

Lokalisering og utforming av krysset mellom ny atkomstveg til næringsområdet og Pancoveien 

må baseres på trafikkanalysen. Krysset må dimensjoneres for vogntog, og legges så langt unna 

framtidig rundkjøring mellom Mosseveien og Pancoveien at det ikke er fare for tilbakeblokkering 

mot rundkjøringen. 

Det må fortsatt settes av tilstrekkelig areal til vegformål til at det i framtiden blir mulig å etablere 

firefeltsveg på rv. 110. Areal til dette formålet bør derfor opprettholdes som i gjeldende plan. 

 

Byggegrense mot rv. 110 Mosseveien: 

Byggegrense mot Mosseveien på 30 m må settes ut fra en firefeltsløsning (som i gjeldende plan). 
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Grøntbelte: 

Et grøntbelte med 6 m bredde på østsiden av rv. 110 Mosseveien må opprettholdes. 

 

Kollektivbetjening: 

Planen må vise hvordan området kan betjenes med kollektivtransport. 

 

Tilrettelegging for gående og syklende: 

Gang-/sykkelveg på vestsiden av rv. 110 Mosseveien må opprettholdes. I tillegg må planen legge 

til rette for gode og attraktive løsninger for gående og syklende innenfor planområdet, herunder 

forbindelse til overordnet vegsystem, bussholdeplass, og lignende. 

 

Forhold til tilgrensende plan for rv. 110 Ørebekk – Simo: 

Planområdet grenser i det sørøstre hjørnet til vedtatt reguleringsplan for rv. 110 Ørebekk – Simo. 

SVV bør kontaktes underveis i arbeidet med detaljreguleringsplanen for å sikre samsvar mellom 

de to planene. 

 

Forslagsstillers vurdering 

Det har blitt utarbeidet en trafikkanalyse og anbefalinger fra denne er innarbeidet i 

reguleringsplanen. Forholdet til kollektivtransport er redegjort for i planen, selv om ikke 

reguleringsplanen legger særskilt til rette for dette.  

Øvrige innspill er hensyntatt i planarbeidet.   

 

 

Fredrikstad kommune – miljø og landbruk, datert 26.08.13  

Planområdet ligger inntil Skårakilen naturreservat. Tiltaket vil derfor påvirke naturmangfold og 

det må gjøres vurderinger i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

I planbeskrivelsen til den gjeldende reguleringsplanen er det gjort noen vurderinger for hvordan 

reguleringsplanen skal forholde seg til naturreservatet. Det er viktig at disse vurderingene gjøres 

på nytt med innhenting av eventuell ny kunnskap om området.  

 

Forslagsstillers vurdering 

Retningslinjene i gjeldende reguleringsplan er videreført i ny plan. Det har ikke fremkommet nye 

opplysninger knyttet til naturmangfoldet som gir nye forutsetninger for reguleringsplanen.  

 

 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), datert 26.08.13 

Hele planområdet består av marine avsetninger (jf. www.ngu.no ), tykt dekke. Planområdet 

ligger også i et område som er kartlagt i forhold til kvikkleireskred, jf. NGI rapport 19.01.2006” 

Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Fredrikstad kommune”, men det ligger ingen kartlagte 

soner i nærheten av planområdet. NVE vil imidlertid gjøre oppmerksom på at kartleggingen bare 

omfatter felt større enn 10 dekar og kun løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige 

kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene.  

Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfare er vurdert, selv om en kommer fram til at 

det ikke foreligger noen fare. 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 i henhold til NVEs retningslinjer” Flaum- 

og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011), som bl.a. beskriver sikkerhetskrav ved utbygging. 

Eventuelle faresoner skal innarbeides som hensynssoner med tilhørende bestemmelser i planen, 

jf. pbl §12-6. 

Vassdrag: 

Det ser ikke ut som om det renner noe vassdrag innenfor planområdet. 

 

http://www.ngu.no/
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Forslagsstillers vurdering 

Vedlagt rapport fra grunnundersøkelsen konkluderer med at: «Den aktuelle tomta har god 

sikkerhet mot skred i dagens situasjon». Et eventuelt initialras utenfor planområdet vil ikke få 

konsekvenser innenfor planområdet».  

 

 

Fylkesmannen i Østfold, datert 26.08.13 

Hensynet til reservatet ble satt som en betingelse i forrige plan og forutsettes videreført. Viser til 

vår uttalelse av 22.09.08 med faglige råd.  

Videreføring av handelsområdet må avklares med Rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre og 

fylkesplanen.  

Vi forventer at det legges vekt på høy arealutnyttelse. Forbruket av dyrket mark må reduseres til 

et minimum. Der dyrket mark inngår som en del av planen må det vurderes som en del av 

grøntstrukturen, eller gis rekkefølgebestemmelse som sikrer at dyrket mark kan beholdes og 

drives lengst mulig.  

 

Generelt vil vi vise til lovens § 3-1 om oppgaver og hensyn som skal ivaretas i 

arealplanleggingen:  

- Estetisk utforming 

- Universell utforming 

- Grønnstruktur  

- Naturmangfold 

- Samfunnssikkerhet  

- Støy 

- Forurensing 

- Klima og energi  

- Kartframstilling 

 

Forslagsstillers vurdering 

Omfanget av tillatt utbygging er nesten lik gjeldende plan. Det vil være en reduksjon ved at K1-3 

(i ny plan) er 0,85 daa mindre enn F/K/L1-3 (i gjeldende plan). Samtidig vil BV være 1,4 daa. 

mindre enn i gjeldende plan.   

Forholdet til kjøpesenterbestemmelsene ble drøftet og avklart i regionalt planforum den 

16.12.2014 med påfølgende vurderinger den 13.01.2015. I sistnevnte møte deltok ikke 

forslagsstiller og Fredrikstad kommune.  

 

 

Unni Thorvaldsen, datert 28.08.13 

Hvorfor er Pancoveien 30 en del av planen og hva innebærer det? En ny Rema1000-butikk vil øke 

trafikken vesentlig.  

Hva med rundkjøringen, som er den eneste utkjørselen da Pancoveien er en blindvei? 

Thorvaldsen eier Mosseveien 102 og 104, som brukes som avkjørsel i dag. Siden den etterhvert 

blir stengt vil det bli stor trafikkøkning i krysset, som igjen må skape kø, både på Riksvei 110 og i 

Pancoveien. 

 

Forslagsstillers vurdering 

Reguleringsplanen legger opp til trafikkløsninger som er i samsvar med egen trafikkanalyse, 

basert på dagens situasjon og økt trafikkmengde. 

Pancoveien 30 er ikke en del av reguleringsplanen.  

 

 

 



 

 

40 

 

Norsk maritimt museum, datert 29.08.13 

Planområdet går ut i Glomma, men det er ikke klarlagt hvilke inngrep det eventuelt vil være 

aktuelt å gjøre i elva. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å gjennomføre en arkeologisk 

registrering under vann for å avklare om byggearbeidene kan komme i konflikt med kulturminner 

under vann, jfr. Kulturminneloven § 9. 

Vi ber om at 1. utkast av reguleringsplanen oversendes oss til uttalelse når den foreligger. Vi har 

utover dette ingen anmerkninger på dette stadiet av reguleringsprosessen. 

 

Forslagsstillers vurdering 

Reguleringsplanen åpner ikke for inngrep i vann.  

 

10. VEDLEGG  

• Trafikkanalyse Rambøll Norge AS, datert 17.10.2017 

• Trafikkanalyse Cowi, datert 05.05.2014 

• Rapport geoteknikk, datert 08.09.2014  

 


