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1 BAKGRUNN 
1.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting med kvalitet i 
planområdet. Det legges til rette for riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av 
7 nye eneboliger rundt et felles gatetun. Planen sikrer bevaring av fire store eiketrær, i 
tråd med naturmangfoldlovens krav. Planens bestemmelser sikrer at de nye boligene 
tilpasses eksisterende bebyggelse i nabolaget.  

 
1.2 Aktører og eiendomsforhold 

Forslagsstiller er Tore Fredriksen.  
Plankonsulent er Griff Arkitektur as.  
 
Eiendommer og hjemmelshavere i planområdet:  
 

Gnr/Bnr Beskrivelse Hjemmelshaver Fester 
210/946 Oredalsveien 84 Tore Fredriksen - 
210/1276 Oredalsveien 84 B Tore Fredriksen - 
210/1513 Oredalsveien 86 B Tore Fredriksen - 
210/1541  Parsell mellom Oredalsveien og  

Oredalsveien 86 B 
Tore Fredriksen - 

 
1.3 Tidligere vedtak 

Ikke relevant. 
 

1.4 Utbyggingsavtaler 
Det planlegges ikke anlegg som skal overtas av det offentlige til drift og vedlikehold, 
men eksisterende avkjørsel planlegges over kommunalt fortau, og nytt VA-anlegg i 
planområdet skal tilknyttes offentlig nett. Plankonsulent har vært i kontakt med 
Fredrikstad kommune virksomhet vei, som bekrefter at fortauet planlegges anlagt i 
2019. Koordinater for foreløpig planlagt avkjørsel er oversendt dem vår 2019 for 
koordinering av planene. Fredrikstad kommune har stilt krav om utbyggingsavtale om 
VA. Avtale inngås før igangsetting av arbeidene.  
 

1.5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning (KU) 
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) §§ 6-8, 
og det er vurdert at krav om KU ikke utløses: 
- Planen omfatter ikke tiltak nevnt i forskriftens vedlegg I og krav om KU med 

planprogram etter § 6 b) utløses ikke.  
- Planen omfatter ikke tiltak nevnt i forskriftens vedlegg II, og krav om KU uten 

planprogram etter § 8 a) utløses ikke.  
Selv om det ikke er krav om formell KU etter forskriften, skal virkninger av planen 
redegjøres for og vurderes i planbeskrivelsen.  
 

2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
2.1 Planprosess 

Planinitiativ er sendt Fredrikstad kommune 01.12.2016 for internhøring.  
Oppstartsmøte er avholdt 04.01.2017. 
Varsel om oppstart er kunngjort 27.01.2017, med frist for innspill til oppstart av 
planarbeidet 08.03.2017. 
 

2.2 Medvirkning i planarbeidet 
Planinitiativet ble sendt på internhøring i Fredrikstad kommunes virksomheter. Innspill 
fra internhøringen ble drøftet i oppstartsmøtet med planmyndighet. Varsel om oppstart 



DETALJREGULERING FOR OREDALSVEIEN 84, 84 B OG 86 B - PLANBESKRIVELSE  
 

5 av 29  

ble sendt berørte naboer, gjenboere, myndigheter og andre interessenter ihht. liste fra 
Fredrikstad kommune.  
 
Oppsummering av planprosess, varslingsdokumenter, referater, mottatte innspill til 
planarbeidet med forslagsstillers kommentarer etc. er samlet i et eget vedlegg til 
planforslaget.  

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
3.1 Statlige planer og føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen 
mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sitt arbeid med 
regionale og kommunale planstrategier. Retningslinjene skal også legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planlegging etter pbl. Forventningene er knyttet til 
tre hovedtema; Gode og effektive planprosesser, Bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling samt Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  
Retningslinjens formål er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom 
planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere til, og bidra til 
reduksjon av klimagassutslipp, samt økt energiomlegging. Planleggingen skal bidra til at 
samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. Retningslinjen omhandler 
klima- og energiplanlegging og innholdet i planer som behandler klima- og 
energispørsmål, samt arbeid med og samarbeid om klimatilpasning. Retningslinjen 
angir også krav til planprosess, kunnskapsgrunnlag og risikovurdering som legges til 
grunn for planleggingen i kommune, fylke og stat mht. klimaendringer og 
klimatilpasning.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  
Retningslinjene skal sikre Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon 
og skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes 
av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til 
barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det 
skaffes fullverdig erstatning.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014).  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra 
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god 
steds- og byutvikling. 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. Veksten i transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel 
og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med 
press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 
kommunegrensene.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  
Klima- og miljødepartementet har vedtatt retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av 
støyforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjen gjelder arealbruk i 
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områder med støynivå over gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse 
ved etablering av bebyggelse med støyfølsom bebyggelse, derunder boliger. 
Støyforhold skal kartlegges og tiltak som sikrer tilfredsstillende støynivå skal beskrives i 
reguleringsplan.  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012)  
Miljøverndepartementet har vedtatt planretningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av 
luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjene skal gi føringer for 
kommunens arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- 
og bygningsloven. Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med luftforurensning over 
gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av bebyggelse 
med forurensningsfølsom bebyggelse, derunder boliger. Kommunene skal utarbeide 
kart som synliggjør områder utsatt for luftforurensning. 

 
3.2 Regionale planer og føringer 

Planområdet er avsatt til nåværende tettbebyggelse i fylkesplanen Østfold mot 2050. 
Fylkesplanen er et strategisk dokument for samfunnsutviklingen i Østfold og består av 
en samfunnsdel og en arealstrategi. Planen fokuserer på bærekraftprinsippene Klima 
og miljø, Verdiskaping og kompetanse samt Levekår og folkehelse. Arealstrategien 
fokuserer på god arealutnyttelse, kompakte og attraktive byer og tettsteder, et samfunn 
hvor alle kan delta, trygge oppvekstvilkår for barn og unge samt redusert privatbiltrafikk. 

  
Illustrasjon: Planområdet markert på fylkesplankartet. 
 

3.3 Kommunale planer og føringer 
I kommuneplanens arealdel 2011-2023 er planområdet avsatt til nåværende 
bebyggelse og anlegg. Hovedsykkeltrasé er avsatt langs Oredalsveien.  
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Illustrasjon: Planområdet markert på kommuneplankartet.  
 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner  
Planområdet er ikke regulert fra før.  
 

3.5 Tilgrensende reguleringsplaner  
Planområdet grenser inn til detaljregulering for fortau langs Oredalsveien, plan-ID 
01061031, vedtatt i 2015. 
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert med svart, tykk grense. Rødskravert område viser tidligere 
varslet plangrense. Som det framgår er planområdet noe redusert etter varsling og følger nå 
hovedsakelig påviste eiendomsgrenser mot naboer. Mot vei grenser planområdet inn mot 
reguleringsplan for fortau langs Oredalsveien som ble vedtatt i 2015. 
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3.6 Temaplaner 
Boligpolitisk plan Fredrikstad kommune (2015)  
Etter innspill fra forslagsstiller er det i utbyggingsprogram for boliger lagt inn utbygging 
av inntil 25 boenheter i planområdet i 2017-2018. Forslagsstiller har senere redusert 
planlagt utbygging til 7 eneboliger, evt. med sekundærleilighet, slik det framgår av dette 
detaljreguleringsplanforslaget.  
 
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017)  
Kommunens sykkelstrategi (Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad) legger opp til 
hovedsykkelrute i Oredalsveien langs planområdet. Framtidig standard på ruten (nr. 
4C.2) er blandet sykkel/bil.  
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert med rød sirkel på utsnitt av sykkelplanens kartblad 7. 
Oredalsveien langs planområdet er planlagt med framtidig standard blandet sykkel/bil, dvs. at 
syklister benytter kjøreveien.  
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4 EKSISTERENDE FORHOLD 
4.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet 

 
Illustrasjon: Planområdet markert med rødt punkt på oversiktskart. 

 
Planområdet ligger i et boligområde i Oredalen, 2 km nord for Fredrikstad sentrum.  
Planområdet følger hovedsakelig påviste/sikre eiendomsgrenser til Oredalsveien 84, 
84B og 86 B, bortsett fra mot øst. Her er plangrensen er lagt inn mot reguleringsplan for 
fortau langs Oredalsveien, og i nordøst berører planområdet et mindre areal (ca. 1 m2) 
på naboeiendommen Oredalsveien 86 for å sikre frisikt mot fortau.  
 
Planområdets areal er ca. 6300 m2.  
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Illustrasjon: Eiendomskart med plangrense. 
 

4.2 Dagens arealbruk i og ved planområdet 
Planområdet ligger det i dag en enebolig, en garasje, et lager og en låve/uthus. Uthuset  
nærmest veien er godkjent revet høsten 2016.  

 
Illustrasjon: Planområdet markert på flyfoto.  

 
4.3 Stedets karakter, estetikk  

4.3.1 Struktur og estetikk/byform 
Oredalen er et boligområde som domineres av villabebyggelse i 1-2 etasjer 
med saltak, men også en del flermannsboliger og rekkehus.  
 
Bebyggelsen i Oredalen var spredt før 1940, og hovedandelen av dagens 
bebyggelse i området er etablert etter 1945 og frem til i dag. 
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Områdets bebyggelse er relativt homogen i form og størrelse, men med 
variasjon i type, alder og fasadeuttrykk. Langs veiene i området følger 
bebyggelsen hovedsakelig en slags felles byggelinje, mens husene på 
bakenforliggende tomter har en friere plassering, tilpasset terreng og 
tomtearrondering. Utnyttelsesgrad (%-BYA) på tomtene i nærområdet varierer 
i dag mellom ca. 15 og 45 %.  

 

 
Villabebyggelse langs Oredalsveien, sør for planområdet.  
 

 
Planområdet sett fra veien Oredalsåsen. Nabo Oredalsveien 86 (hvitt og blått) i 
forgrunnen. Eksisterende bolighus (gult) i planområdet i bakgrunnen. Uthus i 
planområdet til venstre.  
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Planområdet sett fra Oredalsveien. Nabo Oredalsveien 82 B til venstre. 
 

4.3.2 Eksisterende bebyggelse 

 
Illustrasjon: Eksisterende bebyggelse i planområdet er en enebolig fra 1950-tallet (1), 
og tre uthus (2,3 og 4). Omkringliggende bebyggelse er hovedsakelig villabebyggelse.  

 
4.4 Landskap  

4.4.1 Topografi 
I planområdet stiger terrenget relativt jevnt fra ca. kote 40 ved Oredalsveien i 
øst og naboer i sør og sørvest, til ca. kote 46 i planområdets nordre hjørne.  

 
4.4.2 Solforhold 

Henvendelse og topografi bidrar til gode solforhold i planområdet.  
 

4.4.3 Lokalklima 
Framherskende vindretning er fra sørvest i sommerhalvåret og fra nordøst i 
vinterhalvåret.  

 

1 

2 
4 

3 
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4.4.4 Estetisk og kulturell verdi 
Oredalen er en av de sørvest-nordøst-orienterte dalførene i det karakteristiske 
kollelandskapet sentralt i Fredrikstad. Landskapet innenfor planområdet er 
svakt kupert, og bidrar til variasjon og orientering/lesbarhet i nærområdet.  

 
4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert verken automatisk fredete kulturminner eller verneverdig 
bebyggelse i planområdet, eller i nærheten av planområdet. Ett hus sør for planområdet 
er Sefrak-registrert, men ut fra dets tilstand og nyere bebyggelse i dets omgivelser, er 
verneverdi ikke vurdert som vesentlig. Generelle krav om tilpasning til bygde og 
naturgitte omgivelser vurderes å være førende, snarere enn kulturminnehensyn. 

 
4.6 Naturverdier 

Det er i følge kommunens kartgrunnlag registrert tre hule eiker i planområdet. Det 
finnes i tillegg en stor eik i planområdet som ikke er registrert, og som oppfyller kriterier 
for «hul eik», pga. omkrets større enn 200 cm.   
 
De fire eikene omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper § 3 punkt 3, jf. 
naturmangfoldloven § 52. Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 
63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en 
diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets 
måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule defineres til å være eiketrær med 
et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm. 
Unntatt er hule eiker i produktiv skog.  
 
Ordningen med utvalgte naturtyper innebærer at noen naturtyper får en status som 
viktigere enn andre naturtyper utenfor verneområdene, og at disse naturtypene skal 
forvaltes likt uavhengig av hvilken samfunnssektor som påvirker naturtypen. Utvalgte 
naturtyper er naturtyper som enten er truet i Norge, er viktig for en eller flere prioriterte 
arter, er truet internasjonalt, eller har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i 
Norge.  

 
Illustrasjon: Tre registrerte hule eiker markert med grønne symboler i kommunens kartgrunnlag.  
Den uregistrerte, store eiken har vi markert med blå sirkel.  
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4.7 Rekreasjonsverdi og –bruk, uteområder 
Kommunens levekårsrapport viser at planområdet ligger innenfor en sone som kommer 
godt ut sammenlignet med øvrige deler av kommunen. Planområdet ligger nær 
Fredrikstadmarka og turområder og i gang-/sykkelavstand til sentrum og servicetilbud. 
Selve planområdet er en bebygd boligeiendom, og har kun rekreasjonsverdi/-bruk og 
uteområder for nåværende beboere.  
 

 
Illustrasjon: Planområdet ligger i kort avstand fra Fredrikstadmarka. (Planområdet markert med 
rød sirkel på Turkart Østfold, hentet fra Fredrikstad kommunes hjemmeside).  
 

 
4.8 Trafikkforhold 

4.8.1 Kjøreatkomst  
Planområdet har i dag én kjøreatkomst fra Oredalsveien.  
  

4.8.2 Vegsystem 
Oredalsveien er atkomstvei til boligene i Oredalen og til brukere av 
Fredrikstadmarka. Veien har ingen gjennomkjøring. Skiltet hastighet er 40 
km/t.  
  

4.8.3 Trafikkmengde 
Trafikkmengde i Oredalsveien er ca. 2000 ÅDT.  

  
4.8.4 Ulykkessituasjon 

Oredalsveien er ikke spesielt ulykkesutsatt. Det er ikke registrert 
ulykkespunkter på strekningen langs planområdet. (nvdb.no). 
  

4.8.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Kommunen har regulert nytt fortau langs Oredalsveien (plan-ID 01061031) 
som, i følge Fredrikstad kommune virksomhet vei, planlegges etablert i løpet 
av 2019, så snart avtaler med grunneiere er inngått.  
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4.8.6 Kollektivtilbud 
Det er bussholdeplasser ca. 150 meter nord og syd for planområdet, som 
betjenes av to ulike ruter ca. en gang i timen til/fra Fredrikstad sentrum. I 
sentrum er det forbindelse videre til både lokale og regionale kollektivtilbud. 
  

4.9 Barns interesser 
Planområdet er en bebygd boligeiendom, og berører i dag ikke barns interesser eller 
leke-/oppholdsområder. Etablering av ovennevnte fortau (kap. 4.8.5) vil bidra til 
tryggere skolevei.  
 

4.10 Sosial infrastruktur  
4.10.1 Skolekapasitet  

Planområdet ligger i inntaksområdet til Trosvik skole (1-7) og til Kvernhuset 
ungdomsskole. Gang-/sykkelavstand mellom planområdet og disse skolene er 
ca. 1 km.  
 

4.10.2 Barnehagedekning 
Det ligger flere barnehager nær planområdet, i ca. 1,5 km avstand. Det er full 
barnehagedekning i Fredrikstad kommune.   

 
Illustrasjon: Skoler og barnehager nær planområdet. 
  

4.11 Universell tilgjengelighet 
Planområdet har slakt skrånende terreng, og det ligger godt til rette for å etablere 
universelt utformede løsninger på ny bebyggelse og anlegg. 
  

4.12 Teknisk infrastruktur  
4.12.1 Vann og avløp 

Planområdet er tilknyttet offentlig VA-anlegg i Oredalsveien. Behov for 
omlegging/nytt anlegg avklares med kommunen før igangsetting av arbeider i 
planområdet.   
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4.12.2 Trafo 
Behov for omlegging/nytt strømforsyningsanlegg og evt. plassering av dette 
avklares med netteier før igangsetting av arbeider i planområdet.  

  
4.12.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme 

Planområdet ligger ikke i konsesjonsområde for fjernvarme. 
  

4.13 Grunnforhold  
4.13.1 Stabilitetsforhold 

Østre del av planområdet ligger i følge NGUs løsmassekart i område med 
marine avsetninger. Det er fjell i dagen i store deler av planområdet, men 
dypere til fjell langs Oredalsveien. Det er på bakgrunn av dette gjennomført 
grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering, jf. vedlegg til planforslaget. 

  
4.13.2 Ledninger, infrastruktur i bakken 

Ledninger/infrastruktur i bakken skal kartlegges og hensyntas før igangsetting 
av arbeider på eiendommen.  

  
4.13.3 Grunnforurensning 

Det er ikke vurdert som sannsynlig at det finnes grunnforurensning på 
eiendommen i dag, på bakgrunn av nåværende og tidligere bruk som 
boligeiendom med hage. Forslagsstiller bekrefter at det ikke finnes noen 
nedgravd oljetank på eiendommen. 
 

4.14 Støyforhold  
Planområdet er noe utsatt for trafikkstøy fra Oredalsveien.  
Illustrasjonen under viser beregnet støysituasjon i 2027, framskrevet fra 2017-situasjon. 
(kilde: Fredrikstad kommunes kartløsning.)  

 
Illustrasjon: Østre del av planområdet berøres av gul støysone.  
 

4.15 Luftkvalitet 
Det er ikke gjort målinger eller beregninger av evt. luftforurensning. Vurdert ut fra 
områdets beliggenhet relativt langt fra sterkt belastede trafikkområder vurderes 
luftkvalitet som tilfredsstillende.  
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4.16 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse ved oppstart av planarbeidet. Ved å 
sammenholde mulige risikokategorier og kildemateriale med info om planområdet er det 
avdekket at følgende tema må vurderes og hensyntas i planarbeidet for å unngå 
uønskede hendelser:  
 
• Grunnforhold/-stabilitet  
• Radon 
• Sårbar flora (hule eiker) 
• Trafikkstøy (fra veg) 
• Trafikkstøy (tilknyttet tiltak i planområdet) 
• Ulykke i av-/påkjørsler 
• Ulykke med gående/syklende 
• Ulykke ved anleggsgjennomføring 
• Spesielle forhold ved anleggsgjennomføring (sikring av eiketrær) 
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5 PLANFORSLAGET 
5.1 Planlagt arealbruk 

5.1.1 Formål og hensynssoner i planområdet 
Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1 SOSI: Areal: 
Boligbebyggelse (B1) 1110       1,17 m2 
Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse 
(BFS1-7) 

 
1111 

 
5193,93 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,  
pbl § 12-5 nr. 2: 

  

Gatetun (SGT) 2014 1084,55 m2 
Hensynssoner, pbl §§ 12-6 og 11-8:   
Sikringssone frisikt H140 Areal inngår i 

andre formål 
Gul støysone iht. T-1442/2016 H220 Areal inngår i 

andre formål 
Hensynssone bevaring naturmiljø H560_1-4 Areal inngår i 

andre formål 
SAMLET AREAL I PLANOMRÅDET  6279,7 m2 

 
 

5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
5.2.1 Reguleringsformål og løsninger 

B1: Et mindre areal (ca. 1 m2) på naboeiendommen Oredalsveien 86 berøres 
av regulert frisiktsone. I frisiktsonen er det lagt inn et generelt boligformål, i 
samsvar med dagens bruk på eiendommen.  
 
BFS1-7: Sju tomter reguleres for eneboligbebyggelse, evt. med 
sekundærleilighet, og  garasje/uthus og tilhørende leke-/uteoppholdsareal. 
Areal per tomt er ca. 650 – 800 m2.  
 
SGT: Det reguleres et felles gatetun for boligene i planområdet. Her løses ny 
avkjørsel, atkomstvei og infrastruktur frem til boligtomtene. Gatetunet kan 
opparbeides med felles leke- og uteoppholdsareal, gjesteparkering, 
grønnstruktur etc. Dagens avkjørsel til planområdet reguleres til avkjørsel som 
skal stenges.  
 
Frisiktsone H140: Ved ny avkjørsel er det regulert inn frisiktsoner slik at sikt 
mot fortau langs Oredalsveien sikres ihht. kommunal veinorm.  
 
Gul støysone H220: Tomt BFS7 berøres av gul støysone og det er knyttet 
bestemmelser til hensynssonen for å sikre at boligen får tilfredsstillende 
støynivå både innvendig og på uteoppholdsareal. 
 
Hensynssone naturmiljø H560_1-4: Innenfor planområdet er fire store 
eiketrær regulert til bevaring. På plankartet er disse er merket med symbol 
«eksisterende tre som skal bevares» og hensynssone med 10 m og 15 m 
diameter for å sikre trærnes rot- og dryppsone. Det er knyttet bestemmelser til 
disse trærne og hensynene som skal tas.  
 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming  
5.3.1 Bebyggelsens høyde og takform.  

Maks tillatt gesims- og mønehøyde for bolighus er satt til hhv. 6,5 og 9 m, og 
for garasje hhv. 3,5 og 5 m. Andre bygninger (bod, pergola, drivhus o.l.) 
tillates med maks gesims- og mønehøyde hhv. 3 og 4,5 m. 
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Bolighøyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen, 
garasjehøyde måles fra terreng ved innkjøring til garasjen. Regulerte høyder 
vil harmonere med vanlig bygningshøyde i nabolaget. 
Illustrasjonene under viser maks. gesims- og mønehøyde iht. planforslaget. 
  
Det er stilt krav om at bolighus skal ha saltak med møneretning parallelt med 
Oredalsveien, eventuelt sammensatte pulttak med tilsvarende fallretning. 
Mindre deler av boligen som tilbygg, ark, tverrfløy kan ha møne-/fallretning 
vinkelrett på boligens hovedvolum. Takvinkel skal være minimum 15 grader. 
Frittliggende garasje, carport og uthus skal tilpasses boligen og ha saltak eller 
pulttak. Dette for å oppnå god tilpasning til omgivelsene hvor samtlige 
nabohus har enten saltak eller valmtak. Redegjørelse for tilpasning til 
omgivelsene skal vedlegges byggesøknad.  

 
 

 
Illustrasjoner: Forslag til ny bebyggelse i planområdet vist med maks tillatt gesims- og 
mønehøyde, sett i forhold til omkringliggende bebyggelse.  

 
Illustrasjon: Oppriss av eksisterende og ny bebyggelse sett mot nordvest fra Oredalsveien. Helt til høyre 
ses Sandbækveien 4B.  

 
Illustrasjon: Oppriss av eksisterende og ny bebyggelse sett mot nordøst. Helt til venstre ses Nørbechs 
vei nr. 31 og 33. Helt til høyre ses Oredalsveien nr. 93.  
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5.3.2 Grad av utnytting 
%-BYA per tomt er satt til 30 %. Til sammenligning varierer utnyttelsesgrad for 
eiendommene langs Oredalsveien mellom 15 og 45 %-BYA.  
   

5.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det legges til rette for 7 tomter for enebolig i planområdet, eventuelt med 
sekundærleilighet på inntil 45 m2 BRA. 
 

5.4 Boligmiljø / bokvalitet 
Det stilles krav til bebyggelsens plassering, høyde og takform, samt til at estetisk 
redegjørelse skal vedlegges byggesøknad, for å sikre at ny bebyggelse i planområdet 
skal harmonere med omgivelsene.  
 
Bebyggelsen ligger langs en felles, intern atkomstvei. Denne reguleres som gatetun og 
skal utformes for sambruk mellom kjørende, gående og felles lek/uteopphold. 
 
På tomtene kan bebyggelsen plasseres slik at alle boligene får uteplass mot sør/vest, 
og slik at carport/garasje skjermer uteplassen mot innsyn mellom eiendommene.  
 
Mulighet for sekundærleilighet vil bidra til tilgang på egnede utleieboliger, og til at flere 
får økonomisk mulighet til å bygge sin egen bolig. Sekundærleilighet sikres uteareal på 
min. 15 m2. Dette tilsvarer krav til uteoppholdsareal for boenheter i sentrum, og er 
vurdert som tilstrekkelig ut fra leilighetens størrelse, tilgang på oppholdsareal i felles 
gatetun og nærhet til marka/turområder. 
 

 
Illustrasjon: Forslag til utomhusplan som viser mulig organisering av bebyggelse og gatetun i 
planområdet. Nabobebyggelse er merket med husnummer.  
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Illustrasjonene nedenfor viser sol- og skyggeforhold av skisseutkast til ny boligbebyggelse. 
Planområdet får gode solforhold og ny bebyggelse gir ingen vesentlig påvirkning/endring av 
sol- og skyggeforhold på naboeiendommer.  

 

 
Illustrasjoner over: Sol-/skyggediagram midtsommer (21. juni kl. 09, 12, 15 og 18) 

 
Illustrasjoner over: Sol-/skyggediagram vårjevndøgn (21.mars kl 09, 12, 15 og 18) 
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5.5 Parkering 
I planforslaget stilles krav om min. 2 biloppstillingsplasser per boligtomt. Dette i tråd 
med p-krav i kommuneplanens arealdel. Dette skal dekke eneboligens behov og evt. 
parkering tilknyttet sekundærleilighet. På felles gatetun tillates opparbeiding av inntil 7 
felles gjesteplasser (dvs. en per bolig).  
 
Regionale planmyndigheter anbefaler lav parkeringsdekning som virkemiddel for å nå 
nullvekstmålet for privatbiltrafikk, og målet om at trafikkvekst skal tas med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. I planarbeidet er det vurdert at for lav parkerings-
dekning i planområdet gir risiko for ureglementert parkering langs gate eller i 
fellesarealer. Parkeringsrestriksjoner på eneboligtomter antas å gi begrenset effekt på 
privatbilbruk. Bilbruk antas å bli begrenset med tanke på at det er kort sykkelavstand til 
sentrum, og med satsning på et styrket kollektivtilbud. Det stilles krav om min. 4 
sykkelplasser per boligtomt, samt at flere sykkelplasser kan etableres i felles gatetun.  

 
5.6 Tilknytning til infrastruktur  

Området vil tilknyttes offentlig VA og annen eksisterende teknisk infrastruktur i området. 
Se kapitler nedenfor.  
  

5.7 Trafikkløsning  
5.7.1 Kjøreatkomst  

Kjøreatkomst blir via ny felles avkjørsel fra Oredalsveien og felles gatetun.  
 

5.7.2 Utforming av veger  
Avkjørsel får radius 8,5 m og avkjørsel/atkomstvei i gatetun får minstebredde 
5 m. Det legges ikke opp til at renovasjonsbil skal kjøre inn i planområdet, 
men hente avfall langs Oredalsveien. Aktuelle store kjøretøy er altså f.eks. 
flyttebil, brannbil - som svært sjelden vil trafikkere området. Gatetunet skal 
imidlertid, iht. krav fra Fredrikstad kommune, opparbeides med areal som kan 
benyttes som vendehammer for lastebil. Dette forutsetter at deler av gatetunet 
opparbeides uten fast møblering/ beplantning/ utstyr. (Jf. bestemmelses-
område # 2 på plankart, og vedlagt illustrasjonsplan). Avkjørsel og gatetun 
dimensjoneres for lastebil.  
 

5.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Avkjørsel fra Oredalsveien og felles gatetun skal være ferdig opparbeidet, inkl. 
rydding av frisiktsoner, før bebyggelse i planområdet kan tas i bruk. 
   

5.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planområdet ligger langs regulert fortau og får god tilgjengelighet for 
gående/syklende via felles gatetun.  

  
5.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Gatetun SGT er felles (privat) atkomstveg for alle boligene og reguleres som 
fellesareal.  
  

5.8 Planlagte offentlige anlegg 
Ut over avkjørsel over offentlig fortau, planlegges ingen offentlige anlegg.  
  

5.9 Miljøoppfølging  
Eksisterende store eiketrær sikres med symbol «eksisterende tre som skal bevares», 
og hensynssone 10 m og 15 m diameter som hindrer inngrep i rot- og dryppsone. Det er 
også tatt inn bestemmelse om fysisk sikring av trærne før anleggsarbeider igangsettes. 
Trærne skal også sikres gode vekstvilkår og vanntilgang ved planlegging av helhetlig 
utomhus-/VA-/overvannsplan for planområdet.  
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Ut over dette legges gjeldende krav (TEK) til energieffektivitet, miljøoppfølging etc. til 
grunn som minstekrav.   
 

5.10 Universell utforming  
Gjeldende krav om tilgjengelighet og universell utforming (TEK) skal legges til grunn for 
planområdet. Det er ikke tatt inn bestemmelser om universell utforming i 
reguleringsplanen da dette sikres gjennom TEK, som skal legges til grunn i byggesaker. 
Universell utforming er vurdert i planarbeidet, og planen vurderes ikke å 
hindre/vanskeliggjøre tilgjengelighet og universelt utformede løsninger.  
 

5.11 Uteoppholdsareal  
Kommuneplanens krav er 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet. 
I reguleringsplan sikres min. 80 m2 uteoppholdsareal per boligtomt, samt min. 15 m2 

eget uteoppholdsareal til evt. sekundærleilighet. Kravet kan oppfylles med god margin 
på alle tomtene etter fratrekk av mulig areal til bebyggelse og parkering. 
Sekundærleilighet har begrenset areal (og antall beboere), og boarealet kan på sikt 
innlemmes i hovedboligen. På bakgrunn av dette er det stilt krav om min. 15 m2 uteareal 
til sekundærleilighet, som tilsvarer krav til boenheter i sentrum.    
 
Ut over privat uteoppholdsareal på egen tomt kommer gatetunet som skal opparbeides 
med minimum 100 m2 felles leke-/uteoppholdsareal.  
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse om at gatetun og boligens uteareal skal være 
ferdig opparbeidet før boligen tas i bruk.  
Planområdet ligger for øvrig nær Fredrikstadmarka med gode tur- og rekreasjons-
muligheter.  
 

5.12 Kollektivtilbud 
Kollektivholdeplasser eller -tilbud påvirkes ikke direkte av planen, men utbygging av 
planområdet vil gi økt kundegrunnlag for eksisterende bussruter, som kan bidra til et 
bedre tilbud i området.  
 

5.13 Kulturminner  
Det er tatt inn bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten etter 
kulturminneloven § 8, dersom det avdekkes automatisk fredete kulturminner ifbm. 
anleggsperioden.  

  
5.14 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett  

Nytt VA-anlegg til nye boliger planlegges fra eksisterende anlegg i Oredalsveien via 
felles gatetun. Det er stilt krav om felles plan for VA og overvannshåndtering for 
planområdet, før boligene bygges ut. Detaljprosjektering og utbyggingsavtale med 
Fredrikstad kommune, etat for kommunalteknikk ivaretas før igangsetting.   
 

5.15 Renovasjonsteknisk plan 
• Kategori avfallsbesittere:  

Husholdninger; 7 eneboliger, evt. med sekundærleilighet.   
 

• Teknisk løsning for oppsamling av avfall:  
Beholdere på egen tomt.  
 

• Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter, samt benyttet 
dimensjoneringsgrunnlag:  
Pr. tomt: 140 l Restavfall, 140 l Papir, 140 l Glass/metall, 1 Sekkestativ til plast, + 
lagringsplass til fulle plastsekker + «rød boks» til EE-/farlig avfall.  
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• Plassering av oppsamlingsenheter:  
På egen tomt. 
 

• Eventuelle utvidelsesmuligheter ved senere overgang til større eller flere 
oppsamlingsenheter:  
Avsettes evt. på egen tomt.  
  

• Adkomst og stoppested for renovasjonsbil:  
Langs vei i Oredalsveien.  
 

• Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevante for renovasjon:  
Beboere har ansvar for å stille sine dunker fram til felles oppstillingsplass på 
gatetunet nær Oredalsveien på hentedagen. De har også ansvar for å holde 
oppstillingsplass ryddig og tilgjengelig for renovasjonspersonell. 

  
Illustrasjon: Renovasjonsdunker oppbevares på hver enkelt boligtomt, og stilles fram til felles 
oppstillingsplass på hentedagen. Utsnitt av foreløpig utomhusplan viser forslag til plassering 
av felles oppstillingsplass. Det legges ikke opp til at renovasjonsbil skal kjøre inn i 
planområdet, men stanse langs Oredalsveien.  

 
• Hvordan nabo- og gjenboeiendommer berøres av foreslått løsning:  

Naboer/gjenboere kan ikke sies å bli berørt av foreslått løsning.   
  

5.16 Avbøtende tiltak / løsninger ROS 
• Grunnforhold/-stabilitet 

Planområdet ligger i et område som iflg. NGUs løsmassekart består av marine 
avsetninger. Det er fjell i dagen i store deler av planområdet, bortsett fra i øst langs 
Oredalsveien. Her er det gjennomført grunnundersøkelser, som avdekket fast leire 
ned til 4 m. Kvikkleire under dette nivået kan ikke utelukkes, så Multiconsult har 
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dermed vurdert områdestabilitet etter NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred». Oppsummert viser vurderinger av løsneområder at nybyggene 
ikke er innenfor et aktsomhetsområde og kan bebygges uten å stå i fare for å bli 
inkludert i, eller utløse et områdeskred. Geoteknisk notat er vedlagt planforslaget.  
 

• Radon 
Fredrikstad ligger i aktsomhetsområde for radon, og det er risiko for høye 
konsentrasjoner av radon i bygningers inneluft. Radonsikring ivaretas gjennom 
TEK-krav som skal følges for all ny bebyggelse, og det tas dermed ikke inn 
bestemmelser om dette i reguleringsplan. 

 
• Sårbar flora (Hule eiker) 

Fire eiketrær i planområdet sorterer under «utvalgt naturtype, hul eik» etter 
naturmangfoldloven. Disse sikres med i hensynssone og tilhørende bestemmelser i 
planforslaget.  
 

• Trafikkstøy (fra veg) 
Den ene boligtomta (BFS7) berøres av gul støysone. Det er tatt inn bestemmelse 
om at boligens rom for varig opphold (soverom, stue) skal kunne luftes med 
vindu/dør uten at innvendig støynivå blir høyere enn om man luftet mot stille side. 
Det er også stilt krav om at minst 80 m2 av leke- og uteoppholdsarealet på tomta (+ 
evt. 15 m2 til sekundærleilighet) skal ha støynivå ≤ Lden 55 dB. Dokumentasjon på 
dette skal følge søknad om byggetillatelse. Det er vurdert som fullt løsbart å ivareta 
dette kravet for både bebyggelsen og utearealet. Dette basert på erfaring fra 
tilsvarende saker, og etter å ha konferert med støyfaglig ekspertise i planarbeidet.  
 

• Trafikkstøy (tilknyttet tiltak i planområdet) 
Nåværende ÅDT i Oredalsveien er ca. 2000. Denne tilføres trafikk tilknyttet 7 
eneboliger, evt. med sekundærleilighet. Planlagt ny bebyggelse vil medføre en 
ÅDT-økning på ca. 35, dvs. ÅDT ca. 2035. Dette vil ikke medføre noen 
merkbar/målbar utvidelse av gul støysone langs Oredalsveien som krever tiltak 
etter retningslinje T-1442. Det er konferert med støyfaglig ekspertise ifbm. 
planarbeidet, som anslår at trafikken må mer enn dobles (til ÅDT>4000) før man 
nærmer seg en støyøkning > 3 dB, som vil kreve tiltak langs vei. Det er på 
bakgrunn av dette ikke behov for bestemmelser/plangrep knyttet til dette forholdet.  
 

• Ulykke i av-/påkjørsler 
Eksisterende avkjørsel fra Oredalsveien stenges, og ny avkjørsel fra Oredalsveien 
etableres ca. 15 m lenger nord. Frisiktsoner mot fortau sikres i tråd med kommunal 
veinorm i både plankart og bestemmelser. 
 

• Ulykke med gående/syklende 
Jf. punktet over.  
 

• Ulykke ved anleggsgjennomføring 
Gjeldende regelverk om sikringstiltak/HMS/SHA ivaretar krav til 
anleggsgjennomføring. Ut over dette er det ikke identifisert særskilte forhold som gir 
særskilt risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring, og som bør sikres gjennom 
reguleringsplan.   
 

• Spesielle forhold ved anleggsgjennomføring (sikring av eiketrær) 
Anleggsarbeider kan skade verneverdige trær. Det er tatt inn hensynssone og 
bestemmelser som skal sikre at trærne med rot- og dryppdone skjermes fysisk i 
anleggsperioden.  
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5.17 Rekkefølgebestemmelser 
Det er tatt inn krav om opparbeiding av avkjørsel inkl. frisikt, samt felles gatetun i tråd 
med godkjent utomhusplan før bebyggelse i planområdet tas i bruk.  
 
For boligtomtene er det krav om opparbeiding av utomhusareal i tråd med godkjent 
utomhusplan for tomta før boligen tas i bruk.  
 
Krav til utomhusplan omfatter bl.a. helhetlig plan for VA og overvannshåndtering for 
planområdet, samt sikring av vekstforhold og vanntilgang for eiketrær som bevares.  

 

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 

6.1 Forholdet til overordnede planer, rammer og retningslinjer 
6.1.1 Statlige og regionale planer og føringer 

Planen imøtekommer statlige og regionale forventninger, planer og føringer 
for arealplanlegging. Mht. samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
legges det opp til fortetting i et eksisterende, sentralt byggeområde, tilknyttet 
eksisterende teknisk og sosial infrastruktur, nær kollektivtransport- og i gang-
/sykkelavstand til sentrum/tjenestetilbud. Det legges opp til økt arealutnyttelse, 
og samtidig en bebyggelsestype som harmonerer med omgivelsene mht 
bygningstype og vanlig utnyttelsesgrad.  
Barn og unges interesser ivaretas, og planen forholder seg til føringer for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. Retningslinjer 
for støy- og luftkvalitet er vurdert og hensyntatt i planarbeidet.  
 

6.1.2 Kommunale rammer og føringer 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 er lagt til grunn og planen er i tråd med 
formål og relevante bestemmelser, bl.a. om plankrav, VA/overvann, 
rekkefølgekrav, lek/uteopphold, parkering og miljøkvalitet, grunnforhold, 
renovasjonsteknisk plan, biologisk mangfold, estetikk og hensyn til 
eksisterende bebyggelse.  

 
6.1.3 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Planen grenser inn mot gjeldende reguleringsplan for fortau langs 
Oredalsveien. Én avkjørsel til planområdet opprettholdes, slik det er forutsatt i 
reguleringsplanen for fortau. Frisikt mot fortau sikres. Planforslaget gir ingen 
vesentlige virkninger for gjeldende reguleringsplan.  
  

6.2 Landskap, stedets karakter, bebyggelsesstruktur og estetikk 
Det er vektlagt at bebyggelsens plassering, høyde, skala og utforming skal tilpasses 
både landskap og omkringliggende boligbebyggelse.  
 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget tilpasser seg både eldre og nyere bebyggelse i nærområdet. 
Bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten etter kml § 8 er tatt inn. 
Planforslaget gir ingen vesentlige virkninger for kulturminner eller kulturmiljø.  
  

6.4 Forholdet til naturmangfoldloven kap II 
Vurdering opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12: 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
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økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig 
bruk og vern av naturmangfoldet.  
 

 
Vurdering: 
Kunnskapsgrunnlag knyttet til naturmangfold for planarbeidet er kommunens 
kartgrunnlag og registrering i Miljødirektoratets Naturbase som viser tre 
registrerte hule eiker i planområdet. Ut over dette finnes et eiketre i 
planområdet som sorterer under «utvalgt naturtype» pga. stammens omkrets.  
De fire trærne er avsatt til hensynssone bevaring naturverdier, med diameter 
10 m og 15 m tilpasset kronestørrelsen, og bestemmelser som sikrer vern. 
Vekstvilkår og vanntilgang skal vurderes i tilknytning til felles utomhusplan for 
hele planområdet før utbygging.  Planforslagets bestemmelser er utformet for 
å sikre at anbefalingene knyttet til biologisk mangfold og utvalgte naturtyper 
innenfor planområdet følges ved utarbeiding av utomhusplan, ved utbygging 
og senere bruk av planområdet. 

 
§ 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.  
 

Vurdering:  
Se vurdering under § 8. 

  
§ 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. 
 

Vurdering:  
Se vurdering under § 8. Det er valgt å regulere samtlige trær som oppfyller 
kriteriene for utvalgt naturtype/hul eik til bevaring. Det er ikke tatt konkret 
stilling til om ett eller flere av trærne kunne vært fjernet, og om dette i så fall 
ville gitt en vesentlig belastning/påvirkning av økosystemet. 

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

 
Vurdering:  
Forslagsstiller for reguleringsplan søker gjennom planbestemmelsene å bidra 
til å hindre/begrense skade på naturmangfoldet ved senere utbygging av 
fellesareal og boligtomter i planområdet. 

 
§ 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. 

 
Vurdering:  
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Det er tatt utgangspunkt i tilgjengelig informasjon og søkt å utforme rammer 
og bestemmelser for eiketrærne som skal sikre ivaretakelse av biologisk 
mangfold.   
 

På bakgrunn av ovennevnte vurderes planforslaget å ivareta naturmangfoldlovens krav. 
 

6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Planområdet har gang- og sykkelforbindelse mot sentrum med handel-, service- og 
kulturtilbud. Planområdet ligger også nær Fredrikstadmarka og beboerne vil få god 
tilgang på tur- og naturområder i tillegg til egen hage og felles gatetun. 
 

6.6 Uteområder 
Planforslaget sikrer at boligene får solrike, skjermede uteoppholdsarealer, og krav i 
kommuneplanens arealdel ivaretas. 
   

6.7 Trafikkforhold 
Gjennomføring av planforslaget vil medføre noe økt trafikk, men dette vurderes ikke 
som en vesentlig mengde som vil påvirke trafikkforhold/sikkerhet i Oredalsveien.  
 

6.8 Barn og unges interesser 
Kommunens barnetalsperson er hørt ved planinitiativ og ved varsel om oppstart.  
Hver boenhet får hage/uteoppholdsareal i tråd med arealkravet i kommuneplanens 
arealdel. I tillegg etableres felles gatetun med areal for felles opphold/lek. Det er, og 
skal etableres, fortau langs Oredalsveien, slik at trygg skoleveg er sikret. Planforslaget 
vurderes ikke å gi vesentlige virkninger knyttet til barn og unges interesser.  
 

6.9 Sosial infrastruktur 
Planområdet er tatt inn i kommunens utbyggingsprogram for boliger med mulighet for 
25 boenheter. Utbyggingsprogrammet er bl.a. vurdert opp mot sosial infrastruktur. Det 
legges nå opp til etablering av færre boenheter; 7 eneboliger, evt. med 
sekundærleilighet. Planforslaget vurderes dermed ikke å gi vesentlige virkninger mht. 
skole- og barnehagekapasitet. 
  

6.10 Universell utforming, tilgjengelighet 
Gjeldende krav (TEK) skal følges ved utbygging og planforslaget vurderes ikke å gi 
vesentlige virkninger knyttet til universell utforming og tilgjengelighet.  

 
6.11 Energibehov og –bruk 

Utbygging av nye boliger medfører økt energibehov- og bruk, men det skal sikres 
tilstrekkelig kapasitet før utbygging, og gjeldende krav (TEK) til energieffektivitet for ny 
bebyggelse legges til grunn som minstekrav. Planforslaget vurderes ikke å gi vesentlige 
virkninger for energibehov og -bruk. 
 

6.12 ROS 
Der det i ROS-analysen avdekket behov, er utredninger og faglige vurderinger 
gjennomført, og avbøtende tiltak sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. 
Planforslaget vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for risiko- og sårbarhet.  

 
6.13 Jordressurser 

Fortetting i eksisterende, sentrale boligområder knyttet til eksisterende infrastruktur 
bidrar til styrket jordvern og redusert byspredning.  
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6.14 Teknisk infrastruktur 
Gjennomføring av planforslaget vil bidra til fornying av eksisterende, eldre teknisk 
infrastruktur i planområdet.  
 

6.15 Økonomiske konsekvenser 
Ut over sikring av sosial infrastruktur for et begrenset antall nye beboere vurderes 
planforslaget ikke å medføre noen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 

6.16 Konsekvenser for næringsinteresser 
Utbyggingen av planområdet og et godt boligtilbud nær sentrum vurderes som positivt 
for byens næringsinteresser.  
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