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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Pan Eiendomsutvikling for å utarbeide en reguleringsplan 
for Rådalen Øst.  Helge Hunderi har vært kontaktperson for oppdraget. 

Kjerlaug Marie Kuløy har vært oppdragsleder for Asplan Viak frem til 16.12.16, deretter Trygve 
Valen. Esben Rude, Trygve Valen og Jostein Korsnes har vært kvalitetssikrere. 
Prosjektgruppe for utarbeidelse av plan har bestått av arkitekt Jostein Korsnes, 
landskapsarkitekt Heidi Urtegård, vegingeniør Arina Konshina, VA-ingeniør Anna Mellgren, og 
reguleringsplankart er utarbeidet av Hanna Philipos. 

Stavanger, 07.04.2017

(Revidert 15.06.17)

Trygve Valen Jostein Korsnes 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer

Kapittel 4 – Beskrivelse av planforslaget er oppdatert etter høring, før endelig behandling.

Stavanger 27.06.18

Trygve Valen

Kapittel 4 – Beskrivelse av planforslaget, og kapittel 5 – konsekvenser av planforslaget er 
oppdatert etter politisk behandling 17.01.19. Merknader i høringsrunden er tatt med i eget 
kapittel, kapittel 7.

Stavanger 16.05.19

Trygve Valen
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner, som 
utearealer, lekearealer, parkering og renovasjon. Sentrale hensyn i planleggingen er bokvalitet 
for nye boliger og eksisterende boliger nær planområdet. 

I kommuneplans arealdel for Fredrikstad er området vist som boligområde B205. Planforslaget 
er i tråd med intensjonene i planen, men har noen har noen justeringer mellom bolig/friområde. 
Samlet er det avsatt mer friområde i planen enn i kommuneplanen. I samråd med Fredrikstad 
kommune er det avklart at det ikke er krav om konsekvensutredning. Asplan Viak AS er 
forslagsstiller på vegne av Pan Eiendomsutvikling AS.

1.2 Planprosess
Oppstartsmøte for reguleringssaken ble avholdt 10.oktober 2013. Der ble det avklart at planen 
ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Det ble utarbeidet et planforslag fra Halden Arkitektkontor AS for dette området, som ikke ble 
lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Tilbakemeldingene fra reguleringsavdelingen i 
Fredrikstad kommune var at «planforslaget ikke har funnet sin rette form da tomtens topografi 
og beliggenhet i seg selv utelukker valgt utbyggingsprinsipp og utnyttelse.» Asplan Viak AS 
overtok i 2016 som konsulent. Faktaopplysninger i planbeskrivelsen om planområdet er i 
hovedsak hentet fra Halden Arkitektkontor.

Oppstart av reguleringsarbeidene ble kunngjort 20.desember 2013 med varslingsbrev til 
naboer og offentlige høringsinstanser, samt annonse i Fredriksstad blad og kunngjøring på 
kommunens nettside (27.desember 2013). Høringsfrist for innspill var 27. januar 2014. Det ble 
mottatt 7 innspill til varsel om planoppstart.

Asplan Viak startet en ny planprosess for området i juni 2016. Det har vært en tett dialog med 
reguleringsavdelingen i kommunen underveis prosessen. Det har også vært god dialog med 
øvrige kommunale etater, blant annet ble det gjennomført en intern høring på konsept i 
september 2016.

Oppsummering og vurdering av alle mottatte merknader er gjort i kapittel 6. 

1.3 Planavgrensning og eiendomsforhold 
Varslet planavgrensning er markert med svart stiplet linje i figur 1.1. Råkollveien er inkludert i 
plangrensen på dette strekket. Avgrensingen er satt i samråd med Fredrikstad kommune. 
Bakgrunnen for planavgrensningen er:
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 Boligfelt B205 reguleres, se figur 2.2. Mot friområdet i vest er plangrense lagt i 
eiendomsgrense.

 Kommunens eiendom i sør inkluderes og vurderes til bolig.
 Friområdet i nord tas med, og det vurderes justeringer av grense mellom bolig og 

friområde. I møte med kommunens planavdeling 08.06.16 står følgende: 
«Formålsgrense for friområdet som grenser til boligområde i gjeldende kommuneplan 
kan justeres, så fremt hensikten med friområdet opprettholdes.»

Området består av 2 eiendommer, gnr/bnr. 726/100 og 726/107. Hjemmelshaver til disse 
eiendommene er:

726/100 Pan Eiendomsutvikling AS

726/107 Fredrikstad kommune

Helt sør i planområdet var eiendom 726/134 (114 m2) med i varslet planområde. Dette skyldes 
at kartet ikke var oppdatert med denne eiendomsgrensa ved planstart. Eiendommen er vist 
som del av planområdet i de registreringene som er foretatt, men er ikke del av planen i endelig 
planforslag.

Figur 1-1: Varslet planområde er markert med svart stiplet linje, eiendomsgrenser i rødt.
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2 PLANSTATUS 
Planområdet er ikke tidligere regulert.

2.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige 
planretningslinjer

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget:

Rpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingen:

Det mest relevante er at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan utfolde seg 
og skape sitt eget lekemiljø.

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

Et hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging/ Kommunal Klima og energiplan 2013 
-2017

Hovedmålet med planretningslinjen er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. 
Retningslinjene har til hensikt å redusere utslippet av klimagasser gjennom tiltak som bla. 
fremmer energieffektivisering i bygg, klimavennlige transportformer og reduserer andelen 
fossile energibærere.

2.2 Fylkesplan for Østfold
I fylkesplan for Østfold er Rådalen Øst vist som nåværende tettbebyggelse, og ligger 
innenfor langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse

Figur 2-1: Utsnitt av fylkesplankartet. Rådalen Øst er vist som nåværende tettbebyggelse, og ligger innenfor 
langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse.



PLAN 01061100 reguleringsplan for Rådalen Øst, Fredrikstad kommune 8

Pan Eiendomsutvikling AS Asplan Viak AS

2.3 Kommuneplanen
 Kommuneplanens samfunnsdel omtaler ikke dette området spesielt, men har mange gode 
føringer for å utvikle godt oppvekstmiljø, tilrettelegge for god folkehelse, miljøvennlig transport 
osv, som legges til grunn for planarbeidet.

I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak satt av til fremtidig utbyggingsområde for 
boliger (B205). Det er en høyspentlinje i bunnen av daldraget, mot øst. Dette er vist som 
hensynssone høyspenningsanlegg i kommuneplanen.

Figur 2-2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen har en rekke bestemmelser og retningslinjer for utbygging av boligformål. De 
mest sentrale bestemmelsene for dette planarbeidet er: 

 Biloppstillingsplassene skal utformes iht. teknisk forskrift til Plan og bygningsloven. Det 
skal avsettes nødvendig parkeringsareal for bevegelseshemmede, minimum 10% av 
totalt antall biloppstillingsplasser i fellesanlegg. For området kreves:

o For boliger over 80m2 BRA skal det settes av minimum 2 biloppstillingsplasser, 
for boliger større enn 40m2 BRA men mindre enn 80m2 BRA skal det settes av 
1,5 biloppstillingsplasser, og for boliger mindre enn 40m2 BRA skal det settes 
av 1 biloppstillingsplass. 

o Det skal settes av 1-4 sykkelparkeringsplasser per boenhet i flerbolighus. Ved 
eneboliger eller rekkehus skal dette løses på egen tomt. 

 Kommunens hovedplan for vann og avløp må legges til grunn i planlegging av nye 
vann- og avløpsanlegg for bolig. Bestemmelser gitt i lov og forskrift, og VA-normen må 
følges. 

 Krav til byggeavstand fra høyspenningsanlegg
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 Rekkefølgekrav i planforslaget som sikrer etablering av samfunnsservice, teknisk 
infrastruktur (herunder overvann) og grønnstruktur før fremtidig byggeområder kan tas 
i bruk.

 Krav til universell utforming skal ivaretas.
 Funksjonskrav til leke-, ute- og oppholdsarealer. Uteoppholdsareal skal enten være på 

egen tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på bakkeplan, og bør utgjøre minst 80m2 pr 
boenhet.

 Krav til miljøkvalitet
 Krav om renovasjonsteknisk plan
 Estetikk.

I retningslinjene er det gitt følgende kriterier for leke- og oppholdsarealer:

 Det skal avsettes min. 80 kvm felles eller offentlig areal pr. bolig. Arealene skal være 
betryggende sikret, og ha sikker adkomst.

 For maks hver 25.- bolig skal det avsettes områder på minst 100 kvm til 
nærlekeplasser. Det skal være maks. 50 m avstand mellom plassen og boligene den 
er ment å betjene.

 Kvartalslekeplass. For områder med 25 - 200 boenheter skal det i tillegg avsettes areal 
til kvartalslekeplass på minst 1,5 da. Arealet kan deles på mindre enheter, men ingen 
mindre enn 0,5 da. Det skal være maks. 200 m avstand mellom området og boligene 
det er ment å betjene.

2.4 Boligbyggeprogrammet 
I kommunens utbyggingsprogram for 2011-2023, med revidering i november 2015, tillates inntil 
135 boenheter. Boligområder skal ta hensyn til skolekapasitet og utbygges i takt som fastsettes 
i boligbyggeprogrammet. 

2.5 Annet planarbeid av betydning
Reguleringsplan for fylkesveg 109 mellom Råbekken og Alvim (planID 01061112) er for tiden 
under utarbeidelse. Fv. 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og 
trafikkeres av den mest benyttede busslinja i Østfold (Glommaringen).

Statens vegvesen varslet 26.04.2017 om oppstart med utvidelse av planområdet i Fredrikstad 
kommune. Planen inkluderer fylkesveg 109 mellom Råbekken og Alvim, samt ny påkobling av 
fylkesveg 112, og er en del av Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet har hovedfokus på 
fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende, i samsvar med målene i Bypakke 
Nedre Glomma.»
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Figur 2-3: Utbedring av Fv. 109

Utvidelse av fv. 109 ligger inne i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Nedre 
Glomma og inngår i Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet er delt inn i to delprosjekt; Råbekken- 
Alvim og Alvim–Torsbekkdalen. Videre sørover fra Råbekken i Fredrikstad er det i dag firefelts 
veg, og konseptvalgutredningen anbefaler at to av disse feltene gjøres om til kollektivfelt.

2.6 Tilgrensende reguleringsplaner
Oversikt over reguleringsplaner i nærområdet er vist på kart (fra kommunens kartløsning). 
Planavgrensning fremgår med svart stipling.

Figur 2-4: Oversikt tilgrensende reguleringsplaner (fra kommunens kartløsning)
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Som det fremgår av kartet er områdene vest for Råkollveien uregulert. På østsiden er det en 
gjeldende reguleringsplan, med tilhørende bebyggelsesplan. Planene er gjengitt i tabellen 
nedenfor.

Vallefjellet Rådalen

Eldre reguleringsplan

Planid: 0106340

Vedtatt 02.04.1992.

Området er regulert til:
Byggeområder

Boliger Enebolig
Boliger tett lav
Boliger blokk

Trafikkområder
Kjøreveg
Gang og sykkelveg/fortau

Friområder
Park, turveg, lekeplass

Mot aktuelt planområde er det regulert 
kjøreveg, boliger og noe park, turveg, 
lekeplass. 

Vallefjellet - Rådalen felt E, nordre del

Bebyggelsesplan i hht. Reguleringsplan

Planid: 0106341 

Plan vedtatt 06.04.1992.

Området er regulert til bolig.

Det er ingen av disse reguleringsplanene som har direkte innvirkning på planområdet.

2.7 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017
Planen har mål og tiltak innen 
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 Areal og transport
 Avfall
 Stasjonær energi i kommunale bygg
 Vann og avløp
 Landbruk
 Kjøring i kommunal tjeneste
 Utdanning
 Kunnskapsbygging

2.8 Sykkelhovedplan for Fredrikstad
Sykkelhovedplanen for Fredrikstad er fra 2009. Denne viser lokalisering, prinsipputforming 
omfang og kostnader knyttet til et fullt utbygd og tilrettelagt hovedsykkelvegnett i Fredrikstad 
kommune. Den har også fokus på sykkelparkering, skilting, drift og vedlikehold.

Figur 2-5: Hovedsykkelnett i Fredrikstad (fra hovedsykkelplanen)

Kartet over hovedsykkelnettet viser at hovedruta gå noe lenger øst, i Rolvsøyveien. Gjennom 
grøntdraget i vest er det en viktig turrute.

Det arbeides nå med ny sykkelhovedplan for Nedre Glomma-regionen.

2.9 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017
Det er utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad 2014- 2017. 

Det ble 08.12.2016 varslet oppstart av detaljregulering av del av Råkollveien (planID 
01061155), fra Kongleveien til Hattesvingen, med hensikt å etablere fortau. Dette er et 
prioritert fysisk tiltak på kommunale veier under kategorien tyngre fysisk trafikksikkerhetstiltak 
i vedlegg 1 til Trafikksikkerhetsplanen.
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Det er registrert ett ulykkespunkt i planområdet i Norsk vegdatabank (NVDB). I 2013 var det 
en trafikkulykke med lettere skade omtrent der innkjøring til planområdet er forslått plassert. 
Det er også registrert en trafikkulykke med lettere skade i 2012 like utenfor planområdet ved 
barnehagen i Råkollveien. Det er i tillegg mange ulykkespunkter langs Rolfsøyveien. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger vest for Råkollveien på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Syd for området 
ligger Østfoldhallen og Dikeveien-området. Øst for området ligger tettbebyggelse i form av 
eneboliger, borettslag, flermannsboliger, rekkehus og boligblokker.

Det viste planområdet er ca. 32 dekar stort.

Figur 3-1: Planområdets beliggenhet

Figur 3-2: Planområdets beliggenhet
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3.2 Landskap og stedets karakter   
Planområdet består i hovedsak av tett vegetasjon i form av høye grantrær. Området har et 
fallende terreng mot vest og det er nærmere 30 meter høydeforskjell fra høyeste til laveste 
punkt. I vest er det etablert en gruset gangvei med lys, som også blir brøytet om vinteren. I 
bunnen av daldraget ligger en bekk/ grøft (og høyspent-trasé), og videre opp på andre siden 
av daldraget ligger markaområder (vestover). 

Figur 3-3: Planområdet vist i ortofoto

Området fremstår som et veletablert boligområde, preget av tett småhusbebyggelse og 
flermannsboliger, samt barnehage. Hager og stedlig vegetasjon gjør at området har et grønt 
preg. Langs Linneaveien (blindvei) ligger eneboliger. På den andre siden av Råkollveien 
(østsiden) ligger tett småhusbebyggelse ved Moselia og Reinroseveien. Denne bebyggelsen 
ligger høyere enn Råkollveien.

Veistrekningen av Råkollveien langs planområdet fremstår mot vest som noe øde. Langs 
Råkollveien er det etablert gang- og sykkelveg, og det er to bussholdeplasser nært 
planområdet. Østover ligger mer tett boligbebyggelse, og så Rolvsøyveien (Rv-109) og – noe 
sydover - handelsområdet rundt Dikeveien (Rolvsøyhallen etc.).



PLAN 01061100 reguleringsplan for Rådalen Øst, Fredrikstad kommune 16

Pan Eiendomsutvikling AS Asplan Viak AS

Figur 3-4 landskapssnitt eksisterende terreng 

Figur 3-5: Skråfoto mot nord

Figur 3-6 skråfoto mot øst
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Figur 3-7Skråfoto mot sør

3.3 Eventuelle bevaringsverdier

3.3.1 Kulturminner
I brev fra Fylkeskonservatoren datert 12.02.2014 opplyses det at det er gjennomført befaring 
i området. Det er ikke registrert kulturminner i planområdet, og det anses heller ikke for å være 
potensial for funn. Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg (RA).

3.3.2 Naturverdier 
Det er ikke registrert truede arter i Naturbasen, naturområder eller verneområder (DN).

3.3.3 Rekreasjonsverdi, uteområder
Det er ikke registrert turområder, friluftslivsområder eller helhetlige kulturlandskap (DN). Det 
er en tursti gjennom området som er belyst og brøytes om vinteren.

3.4 Barn og unges interesser
Det er ikke registrert noe barnetråkk i eller ved planområdet. Rolvsøy barnehage grenser til 
planområdet i nord, og det er kort vei til eksisterende turløyper og turområder i vest. Turstien 
gjennom planområdet er skolevei.
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Figur 3-8: eksisterende stinett i planområdet fra eksisterende barnehage og ned til gangvei i vest. 

3.5 Sosial infrastruktur

3.5.1 Skole
Utbyggingsområdet for boliger ligger på grensen mellom Rekustad og Hauge skolekrets. I 
henhold til skolebruksplan for Fredrikstad kommune (2010-2020) har Rekustad barneskole i 
dag en kapasitet på 375 elever. Med forventet elevtall vil skolen ha ledig kapasitet i hele 
perioden. Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. Ledig kapasitet 
vurderes i forhold til avlastning av tilstøtende skoler som Nylende barneskole, Hauge 
barneskole og Nøkleby. 

Hauge barneskole har en kapasitet på ca. 216 elever og elevtallet forventes å ligge rundt 
kapasiteten i hele perioden. Det er derfor viktig at fordelingen mellom Rekustad og Hauge 
skole må vurderes fortløpende i perioden til skolebruksplanen. 

I henhold til vedtatt boligbyggeprogram skal planområdet inngå i Rekustad skolekrets. 
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Figur 3-9: Planområdets beliggenhet (rød sirkel) i forhold til skole og barnehager (Kartportal til Fredrikstad 
kommune). 

3.5.2 Barnehage 
Rolvsøy barnehage grenser til planområdet i nord. Fredrikstad kommune har opplyst at denne 
avdelingen skal flyttes, og den kommunale driften avvikles. Videre er det Veslefrikk 
steinerbarnehage, Trollklubben avd. Rolvsøy, og Omberg gårdsbarnehage som er i nærheten 
av planområdet. Det er god barnehagedekning i området. 

3.6 Mobilitet og trafikkforhold
Reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2014 viser at det er 17% av 
de forespurte i Fredrikstad som daglig går til fots, og kun 5% som benytter seg av sykkel. Hele 
59% benytter seg av bilen og kun 7% reiser kollektivt. 
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Tabell 1: Transportfordeling på daglige reiser i kommuner med utvalg >1000 respondenter. TØI 2014. 

Statens vegvesen er oppfordret gjennom NTP å opprette Sykkelbyer i de byene som har 
vedtatte sykkelhovedplaner og hvor det bor flere enn 5000 innbyggere. Både Fredrikstad og 
Sarpsborg oppfyller kriteriene, og med sammenfallende bo- og arbeidsmarked samarbeider 
kommunene om å øke sykkelandelen i Nedre Glomma. Arbeidet i Sykkelbyen Nedre Glomma 
bygger på vedtatt Sykkelhovedplan (2009) og vedtatt intensjonsavtale mellom partene i Nedre 
Glomma Sykkelby (vedtatt 2010). Fredrikstad kommunes sykkelhovedplan 2009-2014 har en 
målsetning om å øke antall daglig syklende til 16%. Dette er en viktig målsetning for kommunen 
og en indikasjon på at planlegging i kommunen må ha fokus på å tilrettelegge for gående og 
syklende, samt tilgjengelighet til kollektivtrafikk, fremfor bilbruk. Ny sykkelhovedplan for nedre 
Glomma-regionen har vært på høring og bearbeides nå.

Reguleringsplan for Fv. 109 Råbekken-Alvim (planID 01061112) er et viktig prosjekt for å gi 
bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, se kapittel 2.5

3.6.1 Gang- og sykkelavstand 
Planområdet er lokalisert sentralt i forhold til kollektivtilbud, offentlige tjenester og nærservice. 
Figurene under viser henholdsvis 1km og 2km radius fra planområdet. Innenfor 1km radius 
regnes som gåavstand for alle aldersgrupper, mens 2km radius er innenfor sykkelavstand for 
barn. Det er 4km som regnes som barriere for sykkelavstand for barn på ungdomsskole. 
Fredrikstad sentrum ligger ca.  5,5km fra planområdet og regnes som innenfor sykkelavstand 
for voksne. 
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Figur 3-10: 1km radius fra planområdet i luftlinje (Asplan Viak). 
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Figur 3-11: 1km og 2km radius fra planområdet i luftlinje (Asplan Viak). 

3.6.2 Kollektivtilbudet
Bussrute 2460 betjener Råkollveien og har to bussholdeplasser like ved planområdet, 
Reinroseveien og Moselia. Østfold kollektivtrafikk opplyser at antall eksisterende holdeplasser 
er tilstrekkelig. Disse bør imidlertid skiltes. Rute 2460 har timesavganger hver vei, og går 
mellom Jernbanestasjonen i Fredrikstad og Bussterminalen i Sarpsborg sentrum. Figur 3-12 
viser at bussholdeplassene er lokalisert innenfor 250m til planområdet.
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Figur 3-12: Bussholdeplassene for buss 2460 er lokalisert innenfor 250m på veinett (Asplan Viak). Utbygging av 
planområdet vil gi bedre rekkevidde og dekning for bussholdeplassene. 

Det er svært gode busstilbud på Rolvsøyveien fv.109 ved Østfoldhallen, som er lokalisert ca. 
1km sør for planområdet. Buss nr. 200 går hvert kvarter til sentrum og til Sarpsborg på østsiden 
av fv. 109. Buss nr. 2450 går hver halvtime nordover til Sykehuset Østfold Kalnes og sørover 
til Fredrikstad stasjon. Kollektivtilbudet ved Rolvsøyveien ansees som svært godt og dekkende 
for regionen. Figur 3-13 viser avstanden fra holdeplassen ved Østfoldhallen. Planområdet er 
innenfor 1km fra holdeplassen, og ansees som gåavstand. 



PLAN 01061100 reguleringsplan for Rådalen Øst, Fredrikstad kommune 24

Pan Eiendomsutvikling AS Asplan Viak AS

Figur 3-13: Avstand fra bussholdeplassen ved Østfoldhallen. Planområdet ligger innenfor 1km radius, og ansees 
som gåavstand (Asplan Viak). 

3.6.3 Bil 
Årsdøgntrafikken i Råkollveien gjennom planområdet er i følge NVDB totalt 3.050 i 2016, 
fremskrevet til 2026 er anslått ÅDT 3.529. I Råkollveien nord for planområdet er ÅDT 2250 for 
2016 og fremskrevet til 2603 for 2026. Det er 40 km/t-strekning, med skiltet/merket 
fotgjengerovergang i syd, samt fartsdempende tiltak ved barnehagen. 

3.6.4 Trygg skolevei
Fra planområdet og til Rekustad skole er det en eksisterende tråkk/gangsti mellom Rolvsøy 
velferdssenter og idrettsanlegget, som går gjennom eksisterende boligfelt ved Rekustad skole 
og ned til planområdet. Hauge skole ligger ca. 1,7km nord for planområdet. Det er gang og 
sykkelvei mellom planområdet og skolene. 
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Både Rekustad og Hauge skole er lokalisert på samme side av Råkollveien som planområdet. 
Elever fra planområdet har dermed ikke behov for å krysse veien. Det er 40km/t på denne 
veien, og det er skiltet og merket fotovergang i sør, med fartshumper ved Rolvsøy barnehage.

Figur 3-14 viser hele 5 alternativer til skolevei og vei til barnehage, avhengig om du er gående 
eller syklende. Kartet viser eksisterende stier og snarveier og et mål for planarbeidet må være 
å knytte seg til eksisterende stinett for området. 

Figur 3-14: Hovedalternativene til skolevei fra planområdet og til Rekustad skole (Asplan Viak). 

Figur 3-15 viser hovedskolevei til Hauge skole, på eksisterende gang- og sykkelvei langs 
Råkollveien. Elever fra planområdet skal ikke ha behov for å krysse veien for å komme til 
skolen. 
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Figur 3-15: Hovedskolevei til Hauge skole. Alternativ vei er gjennom grøntdraget (Asplan Viak). 

Eksisterende stinett i området er veldig bra, og offentlig gangvei vest i planområdet er mye 
benyttet både som skolevei og turvei. Det er avgjørende at prosjektet knytter seg til denne, 
både for å sikre offentlig adkomst til gangveien men også for beboere innenfor planområdet. 
Gangveien er i dag gruslagt og brøytes på vinteren, med belysning. 

Det er sikret trygg skolevei i og forbi anleggsområdet også i anleggsfasen. Dette er tatt med 
som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 
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Figur 3-16: Eksisterende gangvei vest i planområdet blir benyttet både som skole og turveg. 

 

3.6.5 Parkering
Biloppstillingsplassene skal utformes iht. teknisk forskrift til Plan og bygningsloven. Det skal 
avsettes nødvendig parkeringsareal for bevegelseshemmede, minimum 10% av totalt antall 
biloppstillingsplasser i fellesanlegg. I henhold til kommuneplan kreves følgende: 

For boliger over 80m2 BRA skal det settes av minimum 2 biloppstillingsplasser, for boliger 
større enn 40m2 BRA men mindre enn 80m2 BRA skal det settes av 1,5 biloppstillingsplasser, 
og for boliger mindre enn 40m2 BRA skal det settes av 1 biloppstillingsplass. 
Gjesteparkeringsplasser og parkering for bevegelseshemmede er en del av dette. 

Kravet til parkering vurderes som noe høyt. Området har en fin beliggenhet i forhold fasiliteter 
og sosial infrastruktur. Det er gå- og sykkelavstand til bussholdeplass, barneskole, 
ungdomsskole, barnehage og idrettsanlegg, samt nærservice. Kollektivtilbudet er dekkende, 
spesielt innenfor 1km radius. 

3.6.6 Sykkelparkering 
I henhold til gjeldende kommuneplan skal det settes av 1-4 sykkelparkeringsplasser per 
boenhet i flerbolighus. Ved eneboliger eller rekkehus skal dette løses på egen tomt. 

Dette er noe romslig definert, og ved en eventuell reduksjon av antall parkeringsplasser for bil 
bør nødvendigvis kravet til antall plasser til sykkelparkering økes. 

3.7 Teknisk infrastruktur
Eksisterende infrastruktur i området skal benyttes. Det ligger kommunalt fibernett langs 
Råkollveien. Behov for ny trafostasjon er varslet fra FEN (Fredrikstad EnergiNett). Det er lite 
eksisterende el-anlegg innenfor planområdet. Blå linjer på kartet er lavspent luft- eller 
kabelanlegg. Tykk grønnmerket er både høy- og lavspentanlegg. Sti fra Linneaveien har 
kommunalt gatelys. 
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Figur 3-17: Høy- og lavspentanlegg i området (fra Fredrikstad Energinett AS)

3.7.1 Høyspent
Deler av planområdet er berørt av hensynsone 370 for høyspenningsanlegg i henhold til 
gjeldende kommuneplan §2.A (jf. PBL § 11-8): 

For boliger i framtidig byggeområder og ved nye/oppgraderinger av høyspentanlegg skal det 
elektroniske magnetfeltet i boligen ikke overskride 0,4 mikrotesla. For det aktuelle planområdet 
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gjelder bokstav c), for kraftledninger på 132kv, med minsteavstand fra bolig på 45m fra 
senterleder. 

3.7.2 Kommunalt VA-kart
Kommunalt VA-kart viser at ledningsnettet ligger nede i dalen (ved høyspentlinjen/ bekken), 
og ikke i Råkollveien. Dette er en VL 400 AAS lavtrykksledning, og en 200mm høgtrykks PVC 
vannledning. Bebyggelse øst for Råkollveien ligger i høgstrykkssonen. Utgangstrykk fra 
trykkøkningsstasjon er på 7,2 bar fra kote 32. Det ligger også en 400mm spillvannsledning i 
samme trase.

Figur 3-18: Kommunalt vann- og avløpsnett i området. 

3.7.3 Fjernvarme 
Konsesjonsområde for fjernvarme stopper i Råkollveien, og berører ikke planområdet. Det kan 
være aktuelt å vurdere fjernvarmeanlegg i prosjekteringen av planlagt bebyggelse og teknisk 
infrastruktur, men det foreligger ikke krav om å etablere dette. 
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Figur 3-19: Konsesjonsområde for fjernvarme med blå skravur. 

3.8 Grunnforhold
NVEs skred- og vassdragsavdelingen har i sin høringsuttalelse av 16.01.2014 ingen 
merknader, ut over hensynssone rundt kraftlinjen nede i dalen (området ser ellers ikke ut til å 
berøre vassdrag).

 
Figur 3-20: NGUs løsmassekart viser bart fjell, stedvis tynt dekke (rosa) i byggeområdet, og tynn hav-
/strandavsetning (lyseblå) nedenfor byggeområdet – der det skal være friområder/ grøntområder.
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Pöyry ble engasjert til å foreta en geologisk og geoteknisk vurdering av planområdet. I notat 
av 04.04.2014 fremgår at området består av granittfjell med tynt jorddekke. Granittfjellet er en 
del av det førkambriske grunnfjell som er typisk for det sør-østlige Østfold. Jorddekkets 
tykkelse er fra 0 – 0,5m. Løse granittblokker opp til 1 m3 er delvis til stede på overflaten, 
hovedsakelig langs Råkollveien. Sykkelstien (østlig grense) og parkeringsplassen 
(barnehagen i nordøst) er helt eller delvis bygget på fjellmasser. De løstliggende blokkene er 
sannsynligvis fra fyllmassene som underbygger sykkelstien langs Råkollveien.
Skråningen viser ingen tegn på ustabilitet eller tidligere skred. (Tegn på skred kan imidlertid 
være dekket av vegetasjon.)

All fundamentering til både bygninger og veier vil finne sted på granittfjell og vil kreve 
sprengningsarbeider til terrassering. Bæreevne av granittfjellet forventes å være tilstrekkelig 
for blokkbebyggelse. Notatet følger planen som vedlegg.

3.9 Radon
Fredrikstad kommune ligger i et geologisk område med forhøyet radoninnhold i grunnen. Her er det 
også slått fast i geoteknisk undersøkelse at det er granitt. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10 
§13-5), stiller krav til radonforebyggende tiltak. Det forutsettes at dette gjennomføres i forbindelse med 
tekniske planer, og byggesaksbehandling. 

3.10 Støyforhold
Figur 3-21 viser eksisterende situasjon for planområdet, målt 1,5m over terreng. 
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Figur 3-21: Dagens støysituasjon (Asplan Viak)

3.11 Luftforurensning
Det gjøres daglige målinger av luftkvalitet i Fredrikstad sentrum, som bør kunne legges til 
grunn for en vurdering av luftkvaliteten i Rådalen. Rapporten fra målinger utført i Mars 2008 
viser at luftkvaliteten i St. Croix krysset overskrider grenseverdien på PM10μg/m3 kun 8 
ganger. I 78% av tiden har luften vært lite forurenset, noe forurenset 16% av tiden og mye- 
eller svært mye forurenset 6 % av tiden. De topografiske forholdene ved Råkollveien sikrer en 
langt bedre luftutskifting enn hva som kan forventes i St. Croix krysset. Videre viser 
trafikktellinger for St. Croix krysset en ÅDT på 28.000 bevegelser, mot 2.586 i Råkollveien. På 
bakgrunn av disse opplysningene vurderes luftkvaliteten i Rådalen som god.

Miljøverndepartementet har vedtatt planretningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 
arealplanleggingen. Retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling 
av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Formålet med retningslinjen er å forebygge 
helseeffekter av luftforurensning ved å unngå boligbygging i de mest utsatte områdene.

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. 
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Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med luftforurensning over gitte grenseverdier, jf 
tabell 1. 

Retningslinjen kommer til anvendelse ved: 
 Etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning i 

eksisterende eller planlagte områder, eks helseinstitusjoner, barnehager, skoler, 
boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg med mer. 

 Etablering av ny virksomhet som infrastruktur, boliger, institusjoner eller næring som 
medfører vesentlig økning i luftforurensningen. 

 Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet som medfører vesentlig 
økning i luftforurensningen. Det forutsettes at endringene medfører krav om ny plan 
etter plan- og bygningsloven. 

Fredrikstad kommune har utarbeidet rapport med kart (februar 2012) som synliggjør områder 
utsatt for luftforurensning i form av en gul og rød sone. Den gule sonen er en vurderingssone, 
mens rød sone som hovedregel skal være en byggeforbudssone. I den gule sonen bør det 
vises varsomhet med å tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, 
fritidsbolig, lekeplasser, rekreasjonsområder og utendørs idrettsanlegg. I rød sone bør det ikke 
tillates etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, fritidsboliger, lekeplasser, 
rekreasjonsområder og utendørs idrettsanlegg. 

 
Tabell 2: Det er utarbeidet grenseverdier for luftforurensning som angir henholdsvis gul og rød sone, som er 
kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. 

Som det fremgår av kartene under, inngår store deler av Fredrikstad kommunes tettbygde 
strøk i gul, oransje eller røde soner. Primært er også kartene/ rapporten ment som et verktøy 
ved lokalisering av nye formål. Rådalen/ Råkollveien er allerede et etablert og eksisterende 
boområde, og det er heller ingen lokale forurensningskilder her (som for eksempel en fabrikk).
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Figur 3-22: Når det gjelder gjennomsnittskonsentrasjon av NO2 i vinterhalvåret ligger området i gul/ oransje/ 
lysblå sone – rutene i kartet er grovmasket.

Figur 3-23: Når det gjelder høyeste døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv PM10, ligger området i oransje sone. 
Dette kan ikke forklares med trafikkmengden i Råkollveien, men skyldes muligens en” smitteeffekt” fra 
Rolvsøyveien. 

Skal man tolke disse kartene, må det anses som en stor fordel at byggeområdet ligger 
vestvendt og i en vesthelling mot markaområdene og på vestsiden av Råkollveien.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1 Formål med planen 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende 
funksjoner, som parkering, renovasjon, o.l. Videre er det vektlagt at det skal etableres et større 
sammenhengende felles leke- og uteoppholdsareal til bebyggelsen, som henger sammen med 
øvrige grønne områder.

En viktig mål med planforslaget er å få tilstrekkelig variasjon i boligtyper og størrelser innad i 
feltet. Dette for at ulike aldersgrupper og sosiale sammensetninger skal bosette seg her, med 
mulighet for sosial samhandling og variert aktivitet for alle aldersgrupper. Sjekkliste for 
kriminalitetsforebyggende hensyn er benyttet i planleggingen, og tilgjengelighet har vært 
sentralt i planarbeidet, og det har blitt planlagt for universell utforming der dette er mulig, med 
tanke på terrengutfordringene. 

En viktig premiss for planarbeidet er at boligutbygging nær marka og grøntområder styrker 
prinsippet om folkehelse, og at planforslaget skal tilrettelegge for fremkommelighet og 
tilgjengelighet til turområdene.

4.2 Forhold til overordnede planer
Det er to avvik fra gjeldende kommuneplan. Planforslaget er ellers i tråd med alle overordnede 
planer og retningslinjer. 

PLAN PLANFORSLAG MERKNAD
Regionale og 
fylkeskommunale planer

Ikke i konflikt 

Kommuneplan I konflikt med

 grense mellom bolig 
og friområde

 krav til parkering 

 Grensen mellom areal avsatt til 
fremtidig bolig og areal avsatt til 
nåværende friområde er justert. Se 
kap. 4.7.1

 Planforslaget fraviker fra krav til 
parkeringsdekning. Dette er omtalt i 
kap. 4.8.3

Utbyggingsprogram 2011 – 
2023, revidert 2015

Ikke i konflikt Boligprogrammet tillater inntil 135 
boenheter innenfor planområdet. 
Planforslaget har ca. 100 boenheter. 

Tilgrensede planer Ikke i konflikt
Veinorm for Fredrikstad Ikke i konflikt Planforslaget er i tråd med høringsutkast 

for ny veinorm for Fredrikstad 2016, 
datert 18.10.2016
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4.3 Arealregnskap

4.4 Hovedgrep   
Planforslaget er utviklet med bakgrunn i overordnede premisser for planarbeidet. Terrenget i 
planområdet og tilstøtende områder har vært avgjørende for utvikling av konseptet. En av 
hovedutfordringene har vært å skape et variert konsept i et relativt bratt terreng. Veiføringen 
for planlagt bebyggelse har vært førende, og har delt området opp i et øvre og et nedre nivå. 
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En viktig forutsetning for konseptet er å ikke endre landskapets karakter for området for mye, 
men tilpasse nytt landskap til tilstøtende terreng på en estetisk god måte. Alt areal innenfor 
planområdet må bearbeides, og større nødvendige inngrep i terrenget skal legge til rette for 
gode adkomstforhold og parkeringskjeller, samt uteoppholdsarealene og hagene for å 
tilfredsstille kravene. En annen forutsetning for konseptet er å skape en variasjon i 
bebyggelsen, med leilighetsbygg og rekkehus, for å legge til rette for beboere fra ulike 
aldersgrupper. Et mål for større boligprosjekter er at beboere kan flytte innad i prosjektet i ulike 
livsfaser. 

Planområdet har en felles adkomst fra Råkollveien. Konseptet bygger på to rekker med 
bebyggelse i nord-sør retning, med hver sin interne adkomstvei. Den øverste rekken består av 
leilighetsbygg med felles parkeringskjeller. For å kunne ta opp høyden til blokkene, er den 
nedre rekken basert på småhusbebyggelse i form av rekkehus med egen adkomstvei og 
parkering på tomt.
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 Figur 4-1: Illustrasjon av valgt konsept, med bebyggelsen delt i en øvre og en nedre del.
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4.5 Planlagt bebyggelse 
Som grunnprinsipp for de planlagte boligene skal det være variasjon i type boliger, samt 
variasjon innad i typologiene. Videre er det viktig å få et variert arkitektonisk uttrykk, i form av 
variasjon i materialbruk, trapping og forskyving av boligvolum og forskjøvet møne innad i de 
ulike boligfeltene. Konseptet er basert på leilighetsbygg på øvre del, og småhusbebyggelse på 
nedre del.

Det er planlagt leilighetsbygg med inntil 79 boenheter og 18 rekkehus. I planen er det en viss 
fleksibilitet i antall leiligheter som kan bygges, men tillatte volum, krav til parkering osv. vil sette 
begrensninger på antall boenheter. I illustrasjonene er det lagt til grunn følgende antall 
boenheter:

 79 leiligheter
 18 rekkehus 

Til sammen 97 boenheter.

Figurene under er hentet fra 3D-modellen og viser oversiktsbilder av planlagt område. 

Figur 4-2: Oversikt planlagt bebyggelse
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Figur 4-3: Detalj planlagt bebyggelse

Figur 4-4: Perspektiv fra øyehøyde i Råkollveien

 

Figur 4-5: Situasjonssnitt C-C fra nabobebyggelse til tursti
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4.5.1 Øvre del – leilighetsbygg, formål blokkbebyggelse 
Reguleringsplanen åpner for inntil 5 etasjer i tillegg til parkeringskjeller. Hovedkonseptet 
bygger på å dele bebyggelsen i 3 større bygningsvolum med et tydelig felles grønt leke- og 
oppholdsareal mellom hvert delfelt som knytter seg i til felles uteoppholdsarealer og videre til 
eksisterende stinett.

Figur 4-6: Snitt av leilighetsbebyggelsen på øvre del. 

For å få til en god terrengtilpasning er det avgjørende å legge leilighetsbyggene forholdsvis 
lavt for å treffe terrenget bedre både for utgangen til uteområdene, bearbeidelse av 
uteområdene og forholdene til rekkehusene, og videre ned til turveien i vest.

Leilighetsbyggene er ikke detaljplanlagt, og det er viktig å beholde en viss fleksibilitet i planen 
ved endelig utforming av prosjektet. Samtidig er det viktig å sikre kvaliteter med byggene. For 
å ta vare på begge disse forholdene er det foreslått følgende grep:

Det er regulert for tre bygningsvolumer med felles parkeringskjeller. De regulerte 
uteoppholdsarealene mellom byggene sikrer brudd i byggekroppen, slik at de ikke 
virker for dominerende mot Råkollveien.

Det er satt begrensning på bebygd areal (BYA). Tillatt BYA er mindre enn arealet avsatt 
til bolig i de enkelte delfelt, BB1 – BB3. Dette gir en viss fleksibilitet i endelig plassering 
av bygg, men ikke i fotavtrykket.

Det er stilt krav til at takform skal være skråtak med møne øst/vest. Det er også stilt 
krav til antall møner innen de enkelte delfelt. Dette for å harmonere byggene bedre 
med nabobebyggelsen, og unngå gesimslinjer parallelt med Råkollveien.
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Figur 4.7 Eksempel på ulike muligheter for takform

Selv om volumet er delt opp i tre bygg, kan fasadene kunne oppleves som lange og 
monotone. Det er derfor stilt krav til at det skal være forskyvninger i fasadelivet på 
begge langsidene. Dette kommer i tillegg til bruddene eventuelle trappetårn utgjør.

Alle leiligheter skal ha fasade mot vest. Dette er fasaden med best utsikt, lydforhold og 
solforhold.

Med disse bestemmelsene sikres de viktigste grepene for utforming av byggene, samtidig som 
det gis en viss fleksibilitet i detaljutformingen. 

Figur 4-8: Fra Råkollveien

Figur 4-9: fra sør
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4.5.2 Nedre del – rekkehus, formål konsentrert småhusbebyggelse
Planforslaget åpner for 18 rekkehus med 2 parkeringsplasser pr boenhet. 
Småhusbebyggelsen kan oppføres i 3 etasjer, hvor hovedatkomst med parkering ligger i 
2.etasje, og utgang til hage ligger i underetasjen. Rekkehusene er dimensjonert med 8m 
bredde og 10m lengde, med hageareal på 80m2 (8x10). Dette kan gi boenheter på inntil 200 
m2 boareal, noe avhengig av om man bygger ut full kjeller under. Dette gir gode boenheter, 
med balkonger og terrasser samt utgang til private hager. 

Figur 4-10: Snitt gjennom planområdet

Utformingen av rekkehusene er avgjørende for hvordan terrenget skal bearbeides. For å få et 
godt bomiljø og utnyttelse av rekkehusene, er det planlagt carport på samme høyde som 
inngangen til rekkehusene. Dette gjør at man må ta opp terrenget på hagesiden med en ca. 
1m høy mur med gjerde. Denne løsningen vil dele hagearealet i to, alternativt kan muren i 
hagen flyttes til muren ved gangveien, med 2-3 meter mellom for terrengtilpasning og 
beplantning. 

Gesims- og mønehøyde er foreslått knyttet opp mot adkomstveien. Siden høyde på vei er 
fastsatt med kotehøyde i planforslaget, vil gesims- og mønehøyde være fastsatt med 
byggehøyde. Det vil være en viss stigning på veien, tillatt maksimal kote for husenes gesims 
og møne vil følge omtrent samme stigning.

Takform skal være saltak eller pulttak med min. 15 graders vinkel. Takform skal være lik 
innenfor delfeltet, men kan variere mellom de enkelte delfelt. Dette gir rom for en variasjon i 
bebyggelsen.
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Figur 4-11: Fra vest

4.6 Solforhold
Planforslaget er gjennomarbeidet for å dokumentert tilfredsstillende solforhold både for private 
hager, felles uteoppholdsareal og lekeplasser. Det er utarbeidet solstudier for kl. 1500 
soljevndøgn og 1800 midtsommer. Som solstudiene viser er det gode solforhold for 
utearealene til bebyggelsen. Nabobebyggelsen blir ikke påvirket.
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Figur 4-12: Solstudier for planlagt bebyggelse soljevndøgn kl 15 og sol midtsommer kl. 1800 (Illustrasjonen er ikke 
oppdatert da det ikke er endringer i bygningsvolum) 

4.7 Landskapsplan og utearealer 

4.7.1 Offentlig friområde
Innen planområdet er 3.257 m2 avsatt til offentlig friområde i kommuneplanen. Arealene ligger 
nord i planområdet. Planområdet grenser til et stort grøntdrag i vest. I møte med kommunen 
er det åpnet for at grense om grøntområdet i nord kan justeres, så fremt hensikten med 
grøntområdet opprettholdes og fri ferdsel sikres. 

Terrengforhold, adkomst og høyspentlinje gjør det vanskelig å utnytte boligområdet avsatt i 
kommuneplanen fullt ut. Det foreslås å trekke bebyggelsen noe lenger nord, inn i friområdet, 
samtidig som friområdet mot vest styrkes betraktelig. Friområdet i nord er svært bratt, og 
ferdselen sikres med at det etableres gangsti og trapper fra Råkollveien til det store 
grøntdraget i vest. Dermed sikres fri ferdsel og en grøntkorridor i nord.

I planforslaget reduseres dermed grøntområdet mot nord i forhold til kommuneplanen, mens 
friarealet mot vest økes betraktelig. Innen planområdet øker offentlig friområde fra 3.257 m2 
til 7.183 m2. Dersom en også tar med arealet avsatt til fremtidig boligbebyggelse i 
kommuneplanens B205, som er utenfor plangrensa (3.533 m2), vil planforslaget øke offentlig 
grøntareal med (7.183 m2 + 3533 m2 – 3257 m2) 7.459 m2.
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Figur 4-13: Figur til venstre viser offentlig friområde regulert i planforslaget, mens figuren til høyre viser offentlig 
friområde avsatt i gjeldende kommuneplan.

4.7.2 Felles uteoppholdsareal 
Det er utarbeidet landskapsplan for området som viser opparbeidelse av uteområdene. 
Arealkrav til uteoppholdsarealer og lekearealer er innfridd i planforslaget. 

Kommuneplan Planforslag 
Hageareal (Rekkehus) Min 80m2 Min 80m2
Felles uteoppholdsareal Min 80m2 x79 = 

6.320m2 
15.129m2 tilgjengelig uteoppholdsareal i 
planforslaget (se tabell under).

Kvartalslek 1500m2
Småbarnslek 400m2

Satt av til sammen 4.729 m2 til arealformålet lek. 
Dette inkluderer gangsoner, amfi, oppholdsareal, 
murer, beplantning osv. Landskapsplanen viser 
1.700 m2 til kvartalslek, og 460 m2 til småbarnslek.
 

Utregning av felles uteoppholdsareal:

Areal regulert til felles lek og uteoppholdsareal (AU2 ikke medregnet) 6.470 m2
Gatetun (Regner kun med areal frem til p-plass) 938 m2
Annet ubebygd areal innen områder regulert til blokk
(Regner med at ca.  70% egner seg til uteopphold)

B1 (880–700)*0,7 = 126
B2 (859-700)*0,7 = 111
B3 (1789-1400)*0,7 = 272

509 m2

Offentlig friområde i nord, OGF3 1.973 m2
Offentlig friområde i vest, regulert til O_GF1, o_GF2 og o_T 5.239 m2

Samlet tilgjengelig uteoppholdsareal i planforslaget 15.129 m2
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Figur 4-14 Landskapsplan
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4.7.3 Gangveier og stier
Det bratte terrenget gjør det utfordrende å få til universelt utformede gangforbindelser, og dette 
har derfor blitt gjort der terrenget tillater det. Det er lagt opp til universelle forbindelser fra 
boligene til uteoppholdsarealer, lek og parkering. Hvilke strekninger som har stigning på 1:15 
eller slakere, fremgår av figur 4-16.

Adkomstveien gjennom feltet er universelt utformet. I enden av denne er det universelt 
utformet adkomst ned til turveien i dalen. Med utgangspunkt i adkomstveien er det universelle 
forbindelser til boligene og lekeområdene. Leke- og oppholdsarealene mellom blokkene har 
universell adkomst fra blokkene.
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Figur 4-15: Stigningsforhold på gangforbindelser
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Figur 4-16: Utsnitt fra 3D-modell som viser offentlig gangvei med trappeløsning fra fortau ved Råkollveien. 

Figur 4-17: Utsnitt fra 3D-modell som viser offentlig gangvei med trappeløsninger fra fortau ved Råkollveien og 
ned til turveien i vest. 

4.7.4 Lekearealer
Landskapsplanen viser en kvartalslekeplass (f_LEK1) som er delt i to nivåer og som sprer seg 
langs blokkene. Innimellom kvartalslekeplassen er det foreslått en småbarnslekeplass. Dette 
gjør at området får en god fordeling av lekearealer i uteoppholdsrommene, med god 
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tilgjengelighet for alle brukere. Lekearealene knyttes sammen med interne gangveier og et 
større amfi med trappeløsning i grøntdraget som knytter blokkbebyggelsene sammen med 
rekkehusene. 

Landskapsplanen har lagt til rette for gode leke- og uteoppholdsarealer med lune og solfylte 
rom, en terrengtilpasning med murer som kan enten brukes til momenter til lek (skaterampe) 
eller skjules med vegetasjon, samt mange små og større landskapsrom med ulike elementer 
for opphold og aktivitet til alle aldersgrupper. Det er gode solforhold på lekeplassene.

I landskapsplanen er det vist kvartalslekeplass på 1900 m2, og tre småbarnslekeplasser på til 
sammen 570 m2. 

4.7.5 Terrengtilpasning og murer  
Muren ved Råkollveien har varierende høyder fra 0 til 2,5 meter. Planforslaget er justert for å 
gi minst mulig murer og minst mulig konsekvenser for naboene. Det er lagt inn et grønt belte 
langs muren i varierende bredde for å kunne etablere vegetasjon, både klatreplanter og 
busker, men også områder for større trær som kan stikke opp langs fortauet ved Råkollveien.

Mur på vestsiden av adkomstveien mot naboene i vest er blitt moderert i planprosessen, ved 
å se på ulike vegløsninger og justere høyder på veg for å minske murhøyde mot naboene.   
Ingen naboeiendommer er direkte berørt av planforslaget, men det kan være behov for tiltak 
og midlertidige inngrep i anleggsfasen.

4.8 Trafikkhåndtering 

4.8.1 Adkomst
Hovedatkomsten til feltet løses med et T-kryss dimensjonert for området. Eksisterende fortau 
er inntrukket for å legge til rette for trafikksikker kryssing av veg. Eksisterende fortau langs 
Råkollveien videreføres ned til ny gangvei og gatetun, og inngang til leilighetsbyggene. 
Gangvei og felles uteareal mellom leilighetsbygg og mur ved Råkollveien er universelt 
utformet. 

De interne veiene er planlagt ut fra utkast til vegnorm for Fredrikstad kommune, datert 
18.10.16. De er vurdert på følgende måte:
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 O_KV1 er veien fra Råkollveien ned til blokkene. Denne betjener ca. 100 boenheter. 
Veien er kun adkomstvei til boligene. I følge veinorm for Fredrikstad er dette dermed 
en adkomstvei A2. Dimensjonerende fart vil være 30 km/t, med profil 5 meter 
asfaltbredde + 1 meter skulder for snørydding. Det er ikke krav til fortau, fortau kan 
vurderes.

 F_KV2 er fellesvei som betjener 18 rekkehus nederst i boligområdet. Det er vist en 
meter skulder til snørydding. Det er vist snuhammer i enden dimensjonert for 
utrykningskjøretøy. Snuhammeren er regulert til annet veiareal (AVG5). Snuhammeren 
vil integreres som en del av uteoppholdsarealet, og opparbeides med armert gress eller 
lignende. Snuhammeren har ekstra lengde for snølagring.

Figur 4-18 Snitt som viser adkomstveien og nabobebyggelse

4.8.2 Oppstillingsplasser for utrykningskjøretøy  
Det er lagt til rette for en overkjørbar gangvei langs vestsiden av leilighetsbyggene, hvis det er 
behov for dette. Gangveien er en del av felles uteområde og skal integreres til lekearealene, 
men kan benyttes for større utrykningskjøretøy som har behov for redning i de øverste 
etasjene. Dette er vist i landskapsplanen.

 f_GT (gatetun) er området mellom Råkollveien og blokkene. Dette vil være et gangareal som 
er overkjørbar for mindre utrykningskjøretøy ved behov. Området kobles på felles 
uteoppholdsarealer og videre til stinett og lekearealer. 
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4.8.3 Parkering 

Parkeringskrav 

Den viktigste premissen, eller begrensingen for antall boenheter, er parkeringsdekningen. 
Planforslaget har lagt til grunn en annen parkeringsdekning enn gjeldende kommuneplan og 
avviker dermed på dette punktet for parkeringskrav i fellesanlegg for leilighetsbygg. 

Parkeringsnormen til Fredrikstad kommune er:

 For boliger over 80 kvm BRA, min. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
 For boliger større enn 40 kvm og inntil 80 kvm BRA, min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. 

boenhet.
 For boliger inntil 40 kvm BRA, min. 1 biloppstillingsplass pr. boenhet.
 1 - 4 sykkelparkeringsplasser per boenhet i flerbolighus
 10 % av biloppstillingsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede

Vi foreslår å redusere kravet for mindre leiligheter slik at kravet blir:

Område Bilparkering Sykkelparkering Tilleggsbestemmelser 

BB1-
BB3

1 parkeringsplass/boenhet 
under 100m2 BRA

2 parkeringsplass/boenhet over 
100m2 BRA

+ 0,2 P/gjest pr boenhet

Min 2 P/boenhet 10 % av bil p-plassene skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede

5 % av bil p-plassene skal være tilrettelagt for 
lading av elbil. 

Gjesteparkering skal etableres innenfor f_PA. 

BKS 1-3 2 P/boenhet inkl. gjest Min 2 P/boenhet Bil og sykkelparkering løses på egen tomt

Ved innkjøringen til feltet er det etablert en gjesteparkeringsplass.  Her er det satt av plass til 
to HC-plasser og 14 ordinære parkeringsplasser. Ut fra den foreslåtte normen dekker dette 
behov for gjesteparkering for inntil 80 leiligheter.

Figur 4-19 under viser at det totalt er 104 parkeringsplasser i parkeringskjelleren, inkludert 
teknisk rom, heis og trapperom, boder, 10% HC parkering, og med direkte adkomst ut til 
uteområdet. Parkeringskjelleren er todelt med en rampe med stigning på 1:20, for å treffe 
terrenget bedre.

I illustrasjonene er det tatt utgangspunkt i følgende:

Leiligheter Parkering i kjeller Gjesteparkering
Leiligheter under 100 m2 54 54 10,8
Leiligheter over 100 m2 25 50 5
Sum 79 104 15,8
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Figur 4-19: Prinsippskisse for parkeringskjelleren. Det er illustrert totalt 104 plasser i anlegget hvorav 11stk er HC-
plasser. Det er tatt høyde for boder med sykkelparkering, tekniske rom, trapperom og heis, samt utgang til 
grøntområdene. 
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4.8.4 Skolevei
Den mest aktuelle skoleveien til Rekustad skole er alternativ 2 vist på figur 3.14. Denne er 
gruset, og kan benyttes hele året. Det kan være behov for en viss forbedring for å 
tilrettelegge for vinterbruk og vintervedlikehold. Det er derfor foreslått følgende 
rekkefølgekrav:

Før det gis brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse til boliger i feltet skal det være 
tilfredsstillende skolevei til Rekustad skole. Dette innebærer at den anbefalte 
skoleveien skal være med belegg grus eller asfalt, belyst, og tilrettelagt for 
vintervedlikehold. 

4.9 Støy
I bestemmelsene er det stilt krav til at alle boligene i planområdet skal ha tilgang til en stille 
side, og at for hver boenhet skal minimum 50% av oppholdsrom, inkludert minimum ett 
soverom, ha vindusfasade med tilfredsstillende støyforhold. For definisjon av tilfredsstillende 
støyforhold benyttes tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen, (T-1442/2016).

Det er utarbeidet en støyrapport for de planlagte boligene. Denne viser at alle 
uteoppholdsarealer og rekkehusene får tilfredsstillende støyforhold.

Rapporten viser også støyskjerm i sør, mot noen planlagte eneboliger. Siden eneboligene nå 
er tatt ut av planen, er også den viste støyskjermen tatt ut.

For leilighetsbygget kan støysituasjonen løses med ulike tiltak avhengig av den endelige 
utformingen av bygget. Dette kan være kombinasjon av ulike tiltak, som planløsning i den 
enkelte leilighet, svalgangsløsninger, fasadetiltak, støyskjermede balkonger ol. 

Det er stilt krav til at alle leiligheter skal ha fasade mot vest, den støysvake siden. 
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Figur 4-20: Støyvurdering for planlagt bebyggelse i Rådalen Øst. Beregningshøyde er 1,5 over terreng, og viser 
den mest støyutsatte situasjonen for området

4.10 Kommunaltekniske forhold
(VA plan ikke oppdatert med at eneboligene er tatt ut. Endringene gir færre boenheter og 
bedre plass)

4.10.1 VA traseer
Oversiktstegning HB001 og HB002 viser forslag til VA traseer for planområdet. Følgende 
grunnlagsmateriale er benyttet ved utarbeidelse av VA plan samt beregninger:



PLAN 01061100 reguleringsplan for Rådalen Øst, Fredrikstad kommune 57

Pan Eiendomsutvikling AS Asplan Viak AS

 Geoteknisk rapport
 Digitalt kartgrunnlag (grunnkart og ledningskart fra Fredrikstad kommune)
 VA-normer for Fredrikstad kommune
 Overvannsrammeplan for Fredrikstad kommune

Planområdet heller jevnt mot vest og er dekket med skog. Området består i hovedsak av 
granittfjell med tynt jorddekke. Jorddekkets tykkelse forventes å være jevnt på mellom 0 – 0,5 
m. Løse granittblokker opp til 1 m3, er delvis tilstede på overflaten. 

VA traseer følger i hovedsak det interne vegsystem gjennom planområdet. Deler av 
kommunalt VA anlegg går også i terreng og langs gangsti helt vest i planområdet. På grunn 
av terrengmessige utfordringer er det planlagt stedvis høye murer innenfor planområdet langs 
veier og på sørsiden av blokkbebyggelsen. Dette gir utfordringer i forhold til avstandskrav på 
5 meter fra konstruksjoner til kommunalt VA anlegg. For å overholde avstandskrav til mur langs 
veibane så må ledningstrase stedvis legges utenfor vei eller helt i ytterkant av veibanen. Det 
er også en korridor på 10 meter mellom mur og nedgravde containere der VA anlegg kan 
passere mellom.

Sør for blokkbebyggelsen er det vanskelig å overholde avstandskrav på 5 meter fra 
konstruksjoner til kommunale ledninger. Parkeringskjeller under bakken samt 
kvartalslekeplasser med lekeutstyr og en høy mur og amfi mot nedre rekkehusbebyggelse, 
gjør det utfordrende med etablering av kommunale VA traseer i fellesarealet sør for blokkene. 
VA planen foreslår at VA traseer i felles areal sør for blokkbebyggelse etableres som private 
stikkledningstraseer, eventuelt kan det planlegges tiltak som gjør kommunale ledningene 
lettere tilgjengelige ved en fremtidig fremgraving. 

Mur mellom fellesareal sør for blokkbebyggelsen og rekkehusbebyggelsen vil ha 
fundamentering som ligger dypere enn fundament for ledninger i fellesarealet for blokker. 
Dersom murer utføres som natursteinsmurer kan det ved etablering av kommunale traser, 
likevel bli behov for sikringstiltak.

4.10.2 Vannforsyning
For tilknytning av planlagte bygningsmasse til kommunalt nett kreves det tosidig 
vannforsyning. Vannledningene planlegges lagt i samme trase som overvanns– og 
spillvannsledninger. 

Det foreslås at det etableres 4 påkoblingspunkt til kommunalt nett. Det anbefales etablering av 
et tilknytningspunkt på 200 mm nede i dalen, til eks vannledning i Mosestien, Moserabben og 
til eks vannkum ved Linneaveien 1. Planområdet vil da bli tilkoblet høytrykksonen i området.

Eksisterende trykkøkningsstasjon ligger på kote 32 med utgangstrykk 7,2 bar. Rekkehus i 
nedre del av planområdet har kjellernivå på kote 39.85 -  40.55. Disse boligene vil få et statisk 
vanntrykk på litt over 6 bar. Det må vurderes om disse boligene vil ha behov for trykkreduksjon 
alternativt om disse boligene skal ha egen tilkobling til eksisterende lavtrykksledning DN400.

Blokkbebyggelse kan bygges med inntil 6 etasjer, inkludert parkeringskjeller. Øverste leilighet 
i blokk vil ligge på kote ca. 70 (innvendig tak). Statisk trykk vil være på ca. 3,4 bar. Ift. Plan- og 
bygningslovens teknisk forskrift (TEK10) og anbefalinger fra Miljø Blad Nr. 82 skal det kunne 
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leveres inntil 20 l/s i småhus bebyggelse og inntil 50 l/s fordelt på 2 uttak med annen 
bebyggelse. For blokkbebyggelsen vil det være behov for vannforsyning som tar hensyn til 
sprinkelanlegg og brannslokkingkrav på 50 l/s. I tillegg er det krav om 1 bar tilgjengelig trykk i 
bakkenivå for brannslokking. 

Bebyggelsen er godt dekket med tilgjengelig brannvannskummer. HB001 og HB002 viser 
plassering av vannkummer. Blokkbebyggelsen har mulighet for uttak av slokkevann fra 
vannkum både fra trase 1 på sørsiden av blokkbebyggelsen og fra vannkummer i Råkollveien. 
Høydeforskjell mellom inngangsnivå for blokk og brannkummer i veien er på inntil 5 meter og 
det bør vurderes om det vil være nødvendig med tørropplegg for slokkevannsuttak i mur.

Uttak av slokkevann fra ledningsnett for vannforsyning kan medføre flere negative 
konsekvenser som f.eks. redusert trykk eller i verste fall undertrykk på ledningsnettet, sterk 
redusert kapasitet til annen type tapping og utvasking av avleiringer i ledningene og misfarging 
av vannet. Slike konsekvenser bør undersøkes med bruk av nettmodellen for Fredrikstad 
kommune.

Utbyggingen kan medføre behov for å øke kapasiteten til eksisterende trykkøkningsstasjon. 
Behov for å øke kapasiteten må avklares med Fredrikstad kommune ved utarbeidelse av 
tekniske planer for området.

4.10.3 Spillvann
Det foreslås at spillvannsmengder fra rekkehus (KS1 – KS3) og fra blokkbebyggelse (BB1-
BB3) tilkobles eksisterende spillvannsledning DN 400 PVC. For boliger i den sørlige del av 
planen FS1 – FS3 foreslås det at ny spillvannsledning tilkobles eksisterende DN 230 betong 
nedstrøms kum 14843 i Råkollveien. Eksisterende spillvannskum, kum 14843, er ikke målt inn, 
men har en høyde oppgitt på sosidata som tilsier tilstrekkelig fall fra boliger BKS1 – BKS3 til 
tilkoblingspunkt på eksisterende ledning. Det er forutsatt at disse boligene ikke bygges med 
full kjeller.

Spillvannsmengder for det nye boligområdet er beregnet med utgangspunkt i antall nye 
planlagte boliger.

Tabell 1: Boligtyper og antall PE

Hovedfeltet (BB1-BB3 og BKS1-BKS3) tilkobles eksisterende kommunal spillvannsledning 
DN400 PVC vest for planområdet. Spillvannsmengder som tilføres hovedledningen er vist i 
tabellen under.

Tabell 2: Beregning av spillvannsmengder fra hovedfelt (BB1-BB3 og BKS1-BKS3)
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4.10.4 Overvann
Overvann skal innenfor planområdet håndteres i henhold til Fredrikstad kommunes 
overvannsrammeplan. Kapasitet på overvannsledningsnett nedstrøms planområdet er 
begrenset. Overvann fra hovedfeltet vil føres til åpen bekk nedstrøms planområdet. For 
eneboliger helt sør i planområdet må overvann fra boliger og vei tilføres eksisterende 
overvannsledning som krysser Råkollveien. Det antas at eksisterende DN230 betong har 
begrenset kapasitet og at overvann må fordrøyes før påslipp til kommunal ledning.

Tillatt tilført vannmengde vil normalt være forskjellig avhengig av om overvann tilføres 
kommunale ledninger eller åpen bekk. Tillatt påslippsmengde til eksisterende bekk og til 
kommunal overvannsledning må avklares med Fredrikstad kommune ved utarbeidelse av 
tekniske planer for området.

Beregning av overvannsmengder 

Planområdet er preget av tett skog, fjell og liten løsmasseoverdekning. Terrenget er også 
forholdsvis bratt. For beregning av overvannsmengder er det benyttet en avrenningsfaktor på 
0,4 på opprinnelig situasjon, mens det er benyttet en avrenningsfaktor på 0,6 på 
ettersituasjonen når området er ferdig utbygd. I henhold til overvannsrammeplan til kommunen 
skal 25 års gjentaksintervall benyttes for dimensjonering av overvannssystemer, men dette må 
avklares med Fredrikstad kommune ved utarbeidelse av tekniske planer.

Nedbørskurve for Fredrikstad kommune er benyttet ved beregning av overvannsmengder og 
det er lagt på et klimapåslag på 40 % for fremtidig økning i nedbørsmengder.

Tabell under viser beregnet overvannsmengder til eksisterende bekkeløp nedstrøms 
planområdet. Beregninger for eksisterende situasjon er usikre og området må befares for å 
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kunne lokalisere evt. stikkrenner i Råkollveien oppstrøms planområdet og for bedre å avgrense 
nedslagsfeltet. I denne planen er det gjort manuelle overslagsberegninger av avrenning basert 
på den rasjonelle formel. Hvilke dimensjoneringskriterier som skal brukes ved beregning og 
dimensjonering av overvannssystemer må avklares med Fredrikstad kommune ved 
utarbeiding av tekniske planer.

Tabell 3: Beregning av overvannsmengder for hovedfelt

Tabell 4: Nedbørskurve for Fredrikstad kommune fra www.eklima.no

Håndtering av overvann i planområdet

Utbygging av områder skal generelt ikke resultere i økt spissavrenning i forhold til situasjonen 
før utbyggingen. I forbindelse med utbyggingen må det da gjøres tiltak som demper og 
forsinker avrenningen. Internt i planområdet foreslås det at avrenning fra veiareal føres til 
grøntareal eller lekeplasser langs vei, og at det ikke benyttes kantstein langs disse 
strekningene. Videre foreslåes det at det anlegges åpne grøfter for overvann der dette er mulig. 
I fellesareal sør for blokkbebyggelsen er det mulig å anlegge fordrøyningsanlegg som 
håndterer overvann fra blokkbebyggelsen. Kvartalslekeplassene kan også utformes med 
nedsenkninger i terreng, slik at også disse områdene får en funksjon i forhold til fordrøyning 
av overvann.

Det foreslåes at rekkehusbebyggelsen BKS1 – BKS1 fører takvann og overvann fra tette flater 
direkte til terreng, og at det etableres stikkrenner gjennom gangsti på vestsiden av 
bebyggelsen.

Helt vest i planområdet er trolig løsmasseoverdekningen større. I dette området foreslåes det 
etablering av åpne fordrøyningsdammer før påslipp til eksisterende bekkeløp.

Småhusbebyggelsen helt sør i planområdet (FS) må håndtere overvann lokalt på egen tomt 
evt etablere et felles fordrøyningsanlegg i ny vei før påslipp til kommunal ledning. Kommunal 
ledning nedstrøms har begrenset kapasitet. 
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Den naturlige dreneringsveien for vann vil ved en utbygging av planområdet endres. Det er 
viktig at overvann håndteres på en måte som ikke påfører nedstrøms bebyggelse ulemper. 
Dette gjelder også i anleggsfasen.

Det er forutsatt at løsninger for fordrøyning og andre overvannstiltak velges endelig som en 
del av de tekniske planene, og at det i denne planbeskrivelsen kun gjøres en foreløpig 
vurdering av tilgjengelige områder som kan benyttes til fordrøyning.

4.10.5 Flomvurdering
Flomveier skapes når overvannsnettet, fordrøyning og infiltrasjonssystemer ikke lenger klarer 
å ta unna regnvannet. Flomveier følger gjerne lavbrekk i terrenget, veier med opphøyde kanter 
og andre arealer i vannets fallretning. 

Veianlegg og grøntanlegg vil fungere som flomveger innenfor planområdet. Bebyggelsen 
planlegges slik at «vannets vei» ikke hindres. Flomvannmengder beregnes med returperiode 
på 100 år. 

Tegning HB003 viser hvor vannet naturlig vil gå i flomsituasjoner, og peker i tillegg på kritiske 
punkt der det må gjøres tiltak for å sikre flomvegen. Det må i tekniske planer legges opp til 
arrondering som gjør at det etableres korridorer for flomvann som ikke medfører kostbar 
reetablering ved flomsituasjoner.

4.10.6 Renovasjon 
Nedgravd renovasjonsløsning plasseres ved innkjøring til feltet, mellom nedkjøring til 
parkeringskjeller og adkomst til rekkehusene. Det er satt av areal til 8 nedgravde containere. 
Det er vist oppstillingsplass for renovasjonsbil ved tømming av containerne.

Det er også satt av areal til låsbar bod for plastemballasje og farlig avfall.

Krysset er dimensjonert for renovasjonsbil og renovasjonsteknisk plan viser sporing og 
kjørerute for renovasjonsbil.

 

Figur 4-21: Utsnitt fra renovasjonsteknisk plan som viser kjørerute for renovasjonsbil.
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4.10.7 Trafo
Fredrikstad EnergiNett har varslet behov for ny trafo i planområdet. Denne er plassert ved 
parkeringsplassen ved innkjørselen til feltet.
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Planprosessen har høy fokus på boligkvalitet for både eksisterende bebyggelse og ny 
bebyggelse i området. Prosjektet skaper en urbanitet eller en tettere bebyggelse som for noen 
er en kvalitet i seg selv. Området er i hovedsak avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan 
og boligprogrammet har vedtatt at det kan etableres inntil 136 boenheter innenfor området. 
Plankonseptet slik det nå foreligger har 97 boenheter fordelt på 79 leiligheter og 18 rekkehus 
Antallet vil kunne endres noe ut fra hvilken leilighetsmiks osv. det legges opp til ved utbygging.

Det legges opp til en variert typologi med både leilighetsbygg og rekkehus som også gir en 
variasjon i type beboere, og legger til rette for gode fellesområder for alle aldersgrupper.

5.1 Vurdering av avvik fra overordnede planer
Planforslaget avviker noe fra kommuneplanens arealdel, se kapittel 4.3, ellers er forslaget i 
tråd med overordnede planer.

5.2 Landskap og stedets karakter
Området består av en vestvendt skråning av en dal, som er skogkledt med relativt høye trær. 
En viktig premiss i planen er å ta hensyn til landskapsformen, samt virkningene av ny 
bebyggelse i landskapet. Planforslaget legger opp til en terrassering ut fra stedets 
landskapsform, hvor leilighetsbygg er plassert lengst øst mot Råkollveien og lavere rekkehus 
i vest. Dette gi best tilpasning til dalformen, og gir dessuten gode utsikts- og solforhold for alle.

Store deler av terrenget blir berørt. Det er lagt vekt på at området ved ferdig utbygging fremstår 
som en naturlig del av omgivelsene, gjennom å bevare terrengformen, og ha spesielt fokus på 
stedene der bearbeidet terreng treffer eksisterende terreng.

Det er planlagt at eksisterende stinett knyttes til planområdet og eksisterende tursti i vest 
opprettholdes i formål o_T. Videre er det planlagt adkomst fra Råkollveien og ut til tilgrenset 
friluftsområde. 

5.3 Estetikk
Området vil få en betydelig tettere bebyggelse enn i dag, og dagens estetiske kvaliteter vil i 
større grad være avhengig av bygningsutforming og arkitektur. Opparbeidelse av lekeområder 
og uterom har stor betydning for estetiske kvaliteter. Tilgrensende bebyggelse er preget av 
eneboliger med varierende formspråk og farge, både tradisjonelle og moderne. 

Foreslått bebyggelse skiller seg ut på grunn av tetthet og volum. Gjennom krav til takform og 
forskyving av bygningsvolum oppnås en variasjon og oppdeling av bygningsvolumene. 

5.4 Naturverdier og biologisk mangfold
Planen berører ingen registrerte naturverdier, truede arter eller verneområder.
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5.5 Sosiale aspekter
Det legges til rette for tre hovedkategorier av boliger; eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. 
Innenfor disse kategoriene er det flere variasjoner av størrelse og utforming. Dette gjør at 
området som helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, og at 
man får en god miks av type mennesker i ulik alder. 

Planutformingen gir også en naturlig møteplass midt i planområdet, med lekeplasser og 
uteoppholdsarealer, som er knyttet på eksisterende turveier til marka og sosial infrastruktur.  

5.6 Kriminalitetsforebygging
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) sin sjekkliste har blitt benyttet ved utarbeidelse av 
planforslaget, og det er ikke identifisert kritiske forhold ved veisystemet eller fellesarealer. Det 
er angitt bestemmelser om at belysning og beplantning må gjennomføres slik at det sikres 
innsyn til oppholdssoner og gangforbindelser.

5.7 Barns interesser
I planforslaget er det tilrettelagt for gode lekearealer i tråd med kommunale føringer. 
Området er trafikksikkert, og det legges opp til trygg skolevei for beboerne i området og i 
nærområdet, også i anleggsperioden.

5.8 Uteområder
Planforslaget legger opp til gode ute- og oppholdsarealer i tråd med kommunale føringer. 
Planområdet grenser til et større grøntdrag.

5.9 Universell tilgjengelighet
Universell tilgjengelighet for eksisterende turvei opprettholdes. Det er lagt stor vekt på å 
oppnå universell tilgjengelighet på uteområdene i den grad det har vært mulig på grunn av 
sterkt skrånende terreng.

5.10 Bokvalitet 
Boligkvalitet påvirkes av mange forhold som er beskrevet og vurdert i egne punkt. Det har vært 
et overordnet mål med planen at samtlige boliger skal ha utsikt og gode solforhold. 
Eksisterende terreng er kupert med helning mot vest. Hovedutfordringen i planforslaget er å 
legge til rette for gode boenheter uten å skape for mye terrengbearbeiding. Boligtypologiene 
er valgt på bakgrunn av terreng og veiføring. Byggenes utforming hensyntar eksisterende 
bebyggelse ved at det legges opp til variert høyde og en oppdelt bygningsstruktur.

Videre er gangveger, stier og grøntområder knyttet til eksisterende veg/stinett i området.
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5.11 Risiko og sårbarhet 
 Det er utarbeidet en egen risiko og sårbarhetsanalyse for tiltaket. Gjengir her bruttoliste for 
mulige uønskede hendelser og endelig risikovurdering:

Bruttoliste for mulige uønskede hendelser:

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei Geoteknisk vurdering utført 
av Pöyry Industry AS

2. Snø-/isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei Geoteknisk vurdering utført 
av Pöyry Industry AS

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radongass Ja 3 2 Krav i TEK 10 § 13-5 må 
dokumenteres i byggesak (for 
boliger). 

10. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 

Nei

11. Annen naturrisiko Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

12. Vei, bru, knutepunkt Nei

13. Havn, kaianlegg, farleder Nei

14. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei

15. Brann/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar (utrykningstid m.m.)

Nei

16. Kraftforsyning Nei

17. Vannforsyning og avløpsnett Nei

18. Forsvarsområde Nei

19. Tilfluktsrom Nei

20. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

21. Kilder til støybelastning i/ved 
planområdet (inkl. trafikk)

Ja 3 2 Det er støy fra Råkollveien.

22. Planen/tiltaket medfører økt 
støybelastning

Nei



PLAN 01061100 reguleringsplan for Rådalen Øst, Fredrikstad kommune 66

Pan Eiendomsutvikling AS Asplan Viak AS

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

23. Kilder til akutt forurensning 
i/ved planområdet

Nei

24. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning

Nei

25. Kilder til permanent 
forurensning i/ved planområdet 

Nei

26. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for forurensning 
til grunn eller sjø/vassdrag 

Nei

27. Område med forurenset grunn Nei

28. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av områder med 
sårbart plante- eller dyreliv, 
herunder verneområder

Nei

29. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av vassdragsområder

Nei

30. Utilsiktet inngrep i automatisk 
fredete kulturminner / verdifulle 
kulturmiljø

Nei

31. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av andre verdifulle 
områder (spesifiser) 

Nei

32. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei

33. Område for avfallsbehandling Nei

34. Oljekatastrofeområde Nei

35. Høyspentlinje (elektromagnetisk 
stråling)

Nei Planlagt bebyggelse ligger 
utenfor hensynssone for 
høyspentanlegg

36. Ulykke med farlig gods til/fra 
eller ved planområdet

Nei

37. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 3 1

38. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2

39. Andre ulykkespunkter langs veg Nei

40. Skog-/lyngbrann Nei

41. Dambrudd Nei

42. Regulerte vannmagasiner, med 
spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand m.m.

Nei

43. Gruver, åpne sjakter, steintipper 
etc.

Nei

44. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål?

Nei

45. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

46. Annen virksomhetsrisiko Nei

Endelig risikovurdering 

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 37 9, 21

2. Mindre sannsynlig 38

1. Lite sannsynlig

Hele analysen er vedlagt. De forholdene som trekkes frem er:

5.11.1 Radon
Fredrikstad kommune ligger i et geologisk område med forhøyet radoninnhold i grunnen. 
Krav til tiltak mot radon i bygninger er ivaretatt gjennom TEK 10.

5.11.2 Støy
Det er støy fra Råkollveien. For all bebyggelse er det stilt krav i bestemmelsene som sikrer 
tilfredsstillende støyforhold i bolig. Uteoppholdsarealene er lagt slik at de ikke er støyutsatt. 

5.11.3 Ulykke i av-/påkjørsler
Det er risiko for ulykker i nytt kryss mot Råkollveien. Skiltet hastighet på strekningen er 40 
km/t, noe som reduserer ulykkesomfanget. For å redusere ulykkesrisiko er krysset utformet i 
tråd med vegnorm, og frisiktsoner er vist i plan.

5.11.4 Ulykke med gående/syklende 
Det er risiko for ulykker med gående og syklende. I planforslaget er trafikken derfor 
begrenset ved at hoveddelen av biltrafikken raskt loses inn i et parkeringshus. Det er store 
bilfrie områder i planen. Bilveiene er utformet etter kommunens vegnorm. I planforslaget er 
det vist trafikksikker adkomst til barnehage og skole.

5.12 Klima
Klimaendringene medfører økt risiko for ekstremvær. I overvannsberegningene er det foretatt 
beregninger basert på de sist oppdaterte målinger og nylig fastsatt klimafaktor på 1,4. 
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6 MOTTATTE MERKNADER VED PLANSTART
Planoppstart ble kunngjort 20.desember 2013 med varslingsbrev til naboer og offentlige 
høringsinstanser, samt annonse i Fredrikstad blad og kunngjøring på kommunens nettside 
(27.desember 2013). Høringsfrist for innspill var 27.januar 2014. 

Det ble sendt ut 16 varsler til offentlige myndigheter og virksomheter, 54 til naboer/ private i 
henhold til kommunens varslingsliste, samt 18 til kommunale etater, råd og utvalg. I alt 88 brev/ 
kunngjøringer i tillegg til kunngjøringsannonse i avisen. Det kom inn 5 innspill fra offentlige 
myndigheter og virksomheter i forbindelse med kunngjøring og høring, ingen innspill eller 
merknader fra naboer (ett spørsmål fra en nabo), og ingen innspill eller merknader fra 
kommunale etater, råd eller utvalg.

6.1 Alexander Karlsen, Moselia 1C, e-post 24.12.2013
Lurer på hva slags leiligheter som skal bebygges, og når arbeidene skal starte.

Kommentar:

Besvart skriftlig til Karlsen av Halden Arkitektkontor 2.januar 2014: «Det ble vist til at dette var 
kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeider, og at byggehøyder, grad av utnytting etc vil bli 
fastlagt gjennom reguleringsprosessen. Videre at det er vanskelig å anslå tidsforbruket på en 
planprosess (et års tid eller mer), og at det etter eventuelle godkjenning av reguleringsplan vil 
måtte utarbeides byggesøknad. Ble bedt om å ta kontakt hvis det var ønske om mer utdypende 
svar.»

6.2 Fredrikstad Fjernvarme, 02.01.2014
Informerer om at planområdet grenser opp til konsesjonsområdet de har for utbygging av 
fjernvarme.

Kommentar:

Selv om prosjektet ligger utenfor konsesjonsområdet, kan det være aktuelt å gå i dialog med 
fjernvarmeselskapet for å få vurdert eventuell tilknytning nærmere, og hvilke forutsetninger 
som i så fall må foreligge.

6.3 Østfold fylkeskommune, 08.01.2014 
Reguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel (B205). I kommuneplanen er det satt 
rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur 
før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, 
herunder rekkefølge på utbyggingen, jfr. PBL §11-9 nr 4:

«- Rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur (herunder 
overvann) og grønnstruktur før fremtidige byggeområder tas i bruk, skal fastsettes i 
reguleringsplan. 
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- Boligområder skal ta hensyn til skolekapasitet og utbygges i den takt som fastsettes i 
boligbyggeprogrammet. 
- For følgende områder kan det ikke igangsettes reguleringsarbeider før regionalt 
arealregnskap og metode for arealfordeling er utarbeidet og godkjent.»

Fylkeskommunen anser at tidligere forbehold om utsatt igangsetting av regulering av B205 
ikke lenger er til stede. Fylkeskommunens krav ble innfridd tidligere (vedtak i kommunen 
09.09.2011).

Viser til gjeldende fylkesplan i forbindelse med utbygging av området, og forventer at det 
legges stor vekt på å få til en høy utnyttelse av arealene, i samsvar med nasjonale føringer for 
god areal- og transportplanlegging. Viser også til overordnede kommunale og regionale planer 
samt nasjonale styringssignaler.
Fylkeskonservatoren opplyser at det ikke er kjent forminner i området. Konservatoren ønsker 
å foreta en befaring når området er snøfritt for å vurdere om det skal gjennomføres arkeologisk 
registrering. Fylkeskonservatoren tar kontakt når befaring er foretatt.

Kommentar:

Planforslaget er utarbeidet i tråd med merknader fra Fylkeskommunen. 

6.4 NVE, Skred- og vassdragsavdelingen, 16.01.2014
Viser til at det må avsettes hensynssone rundt kraftlinjen nede i dalen. Området ser ellers ikke 
ut til å berøre vassdrag, så NVE har ikke merknader ut over dette.

Kommentarer:

Hensynssonen langs kraftlinje er allerede fastlagt i kommuneplanens arealdel. Dette er lagt til 
grunn for planforslaget og planlagt bebyggelse berører ikke eller endrer hensynssonen. 

6.5 Statens vegvesen, 20.01.2014
Viser til at planområdet har adkomst fra kommunalt vegnett, og kan heller ikke se at 
reguleringsplanen vil medføre særlig påviselige konsekvenser for riks- eller fylkesvegnett.

Frisiktsoner ved avkjørsler (håndbok 017 – kap. E.1.4), tilrettelegging for gående og syklende, 
sykkelparkering, bilparkering (ønsker ikke høyere antall enn kommuneplanens 
minimumskrav), kollektivbetjening, støy og lokal luftforurensning.

Kommentarer:
Planforslaget er utformet i henhold til merknader fra Statens vegvesen. 

6.6  Fylkesmannen i Østfold, 28.01.2014
Formålet for området er i tråd med gjeldende kommuneplan. I kommuneplanen er det satt 
rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur 
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før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, 
herunder rekkefølge på utbyggingen, jfr. PBL §11-9 nr. 4:

«- Rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur (herunder 
overvann) og grønnstruktur før fremtidige byggeområder tas i bruk, skal fastsettes i 
reguleringsplan. 
- Boligområder skal ta hensyn til skolekapasitet og utbygges i den takt som fastsettes i 
boligbyggeprogrammet. 
- For følgende områder kan det ikke igangsettes reguleringsarbeider før regionalt 
arealregnskap og metode for arealfordeling er utarbeidet og godkjent.»

Viser til gjeldende fylkesplan i forbindelse med utbygging av området, og forventer at det 
legges stor vekt på å få til en høy utnyttelse av arealene, i samsvar med nasjonale føringer for 
god areal- og transportplanlegging. Viser også til overordnede kommunale og regionale planer 
samt nasjonale styringssignaler. 
Viser til at formålsparagrafen (§1-1) trekker frem bærekraftig utvikling, langsiktighet og 
åpenhet. I tillegg vises det til universell utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og estetikk. 
Det er også generelt henvist til hensyn som skal ivaretas i reguleringen: Barn og unge – 
medvirkning og levekår, estetisk utforming, universell utforming, grønnstruktur, naturmangfold, 
samfunnssikkerhet, støy, luftkvalitet, klima og energi og kartframstilling.

Kommentar:
Planarbeidet er utarbeidet i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Planforslaget 
avviker fra kommuneplanens arealdel på to punkter; henholdsvis krav til parkering, og 
formålsgrensen mellom område avsatt til boligformål og område avsatt til grønnstruktur. Dette 
er begrunnet og forklart i planbeskrivelsen. 
Prosjektet vil bidra i en bærekraftig og langsiktig riktig retning, ved god lokalisering i ATP-
sammenheng, og skaffe kommunen nye og moderne tiltrengte boliger som passer inn i både 
kommunens og fylkeskommunens arealstrategi. 

6.7 Fylkeskonservatoren, 12.02.2014
Viser til fylkeskommunens svarbrev datert 8.1.2014, hvor det fremgår at Fylkeskonservatoren 
må befare området før uttalelse kan gis og nødvendig arkeologisk registrering av planområdet. 

Befaring er gjennomført og Fylkeskonservatoren kan ikke se at området har potensial for funn 
av automatisk fredete kulturminner. Ber om at følgende tas inn i bestemmelsene:

Dersom det under anleggsarbeider treffer på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein e.l., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner § 
8, 2. ledd.

Kommentar:

Fylkeskonservatorens merknader er innarbeidet i planforslaget.
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7 MOTTATTE MERKNADER VED HØRING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN

Detaljplanen ble behandlet 17. august 2017 i planutvalget. Den ble sendt på høring og lagt ut 
til offentlig ettersyn 25. august til 9. oktober 2017. Ved høringsfristens utløp var det kommet 
inn 15 merknader. Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget.

Planen ble bearbeidet noe, og sendt inn til behandling. Revidert forslag ble behandlet i 
planutvalget 17.01.19, og det ble fattet følgende vedtak:

Tilrettelegging for universell utforming og fremkommelighet er ikke tilstrekkelig ivaretatt i 
det bearbeidede planforslaget for Rådalen Øst etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn. 
Før planen kan fremmes for sluttbehandling må følgende endringer innarbeides:

1. Eneboligformål FS erstattes med veiformål og grøntareal for å muliggjøre legging 
av hovedadkomst KV1 lenger sør.

2. Inngangsparti/adkomst til blokkene legges i etasjen over.
3. Det innarbeides minst én sentralt plassert forbindelse med universelt utformet 

løsning.

Vedtaket er fulgt opp i planforslaget. Nedenfor gjennomgås merknadene som kom inn i 
høringsrunden, og de er kommentert ut fra det forslaget som nå foreligger.

7.1 Østfold Fylkeskommune, brev datert 02.10.2017
Fylkeskommunens innspill er tatt hensyn til på en tilfredsstillende måte i planforslaget. 
Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.

Østfold fylkeskommune har ingen innvendinger til planforslaget, og planen kan 
egengodkjennes. Ber om å få tilsendt vedtatt plan.

Forslagsstillers kommentar

OK

7.2 Statens vegvesen, brev datert 09.10.2017
Det er av stor betydning at planområdet utformes slik at personbilbruken blir lav, jf. lokale og 
nasjonale mål om nullvekst i personbiltransport i storbyområdene.

«Planforslaget ivaretar ikke kravene til universell utforming på viktige lenker i 
transportsystemet. Det er for eksempel ikke mulig å komme til/fra Råkollveien via universelt 
utformet vegnett siden den delen av atkomstvegen som ligger nærmest Råkollveien, og som 
alle derfor må benytte til/fra boligene, ikke har universell utforming. Det er også begrenset 
hva man kan nå via universelt utformede løsninger internt i planområdet. Det er eksempelvis 
ikke mulig å bevege seg mellom rekkehusene og blokkene via universelt utformet vegnett, og 
fra blokkleilighetene er det kun universelt utformede løsninger til leke- og uteoppholdsarealer 
via parkeringskjeller.

Vi mener at det må være mulig å komme seg til/fra planområdet via universelt utformet 
vegnett og det bør også være mulig å bevege seg mellom alle boenheter og Råkollveien på 
et universelt utformet vegnett. Det er fint med trapper fordi de kan fungere som snarvei for de 
som kan benytte dem, men en trapp bør være et supplement til et universelt utformet tilbud.
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Vi minner om at universell utforming ikke bare er viktig av hensyn til personer med 
nedsattfunksjonsevne, men også for f.eks. syklister og personer som triller barnevogn. Vi 
setter dessuten spørsmålstegn ved hvorvidt en parkeringskjeller er et egnet ledd i 
gangforbindelsemellom leiligheter og uteoppholds-/lekearealer.»

Statens vegvesen mener det bør vurderes en innskjerping av parkeringskravet for alle 
boligtypene før planen vedtas. Det bør også vurderes å legge mer av parkeringen i 
fellesareal. Det bør settes et høyere krav til tilrettelegging for lading av elbil.

Sykkelparkering bør lokaliseres og utstyres slik at det oppleves som trygt og enkelt å sette 
fra seg sykkelen, gjerne også lettere å velge sykkelen enn bilen, og at vegnettet bør være 
universelt utformet med hensyn til stigning. Vegvesenet anbefaler også at det ikke bare 
settes krav til antall plasser, men også til lokalisering og standard/kvalitet på 
sykkelparkeringsplassene gjennom bestemmelse.

Vegvesenet mener at ved vurdering av gjerde langs Råkollveien må det legges større vekt 
på sikkerhet knyttet til at ting kan falle/bli kastet ned og på hvordan det vil oppleves å 
oppholde seg på toppen av muren, enn på estetikk.

Vegvesenet ser svært positivt på at det stilles krav til framkommelighet og sikkerhet for 
skoleelever også i anleggsperioden gjennom bestemmelse.

Forslagsstillers kommentar

Feltets plassering er den viktigste forutsetningen for lav personbilbruk, dette forutsettes 
vurdert i kommuneplanen da feltet ble lagt ut til bolig. Internt i feltet er det tilrettelagt for 
lavere parkeringsdekning enn kommuneplanens krav, og god sykkelparkering. Det er også 
stilt krav til tilrettelegging for lading av elbil, noe det ikke er krav til i Fredrikstad kommune

Høringsforslaget oppfylte kravene i TEK10 til universell utforming. Forslaget er nå ytterligere 
forbedret for universell utforming slik at det er bedre forhold internt i feltet. Det er også lagt 
inn rekkefølgekrav som sikrer universell forbindelse til turdraget.

Parkeringskravet som er satt er lavere enn kommuneplanens krav. Vi mener kravet ikke bør 
reduseres ytterligere. Mesteparten av parkeringsplassene er i fellesareal slik Statens 
vegvesen etterlyser. Rekkehus har parkering på egen tomt.

Vi har til hensikt å etablere gode og attraktive sykkelparkeringsplasser. Det er viktig at de 
plasseres nær inngang. Dette er nå innarbeidet i bestemmelsene med et nytt avsnitt: 
«Sykkelparkeringsplasser skal plasseres nær inngang.»

Vi anbefaler kjøresterkt rekkverk på toppen av mur langs Råkollveien og Linneaveien iht. 
Statens vegvesens håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. For å hindre at ting 
kan falle / bli kastet ned kan mur/rekkverk suppleres med støyskjerm/beskyttelsesskjerm i 
transparente materialer iht. Statens vegvesens håndbok V161 Brurekkverk. Dette vil være 
tema i tekniske planer, og trenger ikke fastsettes i reguleringsplan. Sikkerheten er dermed 
ivaretatt.

7.3 Fylkesmannen i Østfold, brev datert 27.09.2017
«Konsulenten har valgt å legge utgangspunktet lavt i forhold til veien og benytte stor grad av 
støttemurer for å lage flatere partier for lek og opphold. Vår vurdering er at dette kan fungere 
godt, men øvre mur mot veien blir i midtpartiet 5,5m høy og i tillegg må det være 1,5m 
støyskjerming, slik at det her blir mange boliger og «gatetun» langt under veinivå. Vi vil 
anbefale at det her heller legges inngangsparti/atkomst i etasjen over. Siden det likevel skal 
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være gjennomgående leiligheter og skjermede fasader, bør dette være mulig uten stort 
arealtap.

Vi vil også stille spørsmål ved om støyskjermingen blir god nok. Det er foreligger en 
støyrapport, men da beregningene i hovedsak tilsvarer 1,5m over bakken, synes det uklart 
hvordan dette slår ut for de leilighetene som ligger like nærme veien, men lavere og høyere 
enn dette. Vi mener det er grunn til å stille krav om tiltak, for eksempel innglassing av 
svalganger, på planstadiet, selv om det vil kunne fanges opp i rammetillatelsen for 
bygningene.

Det er gjort en justering av planområdet i forhold til kommuneplanen på en måte som tar ca 
3,5 da i nord og erstatter dette med tilsvarende areal i vest ned mot høyspentlinja. 
Forutsetningen for dette, er fra kommunens side, at det ikke forringer friluftsverdiene. Det er 
ingen kvalitetsvurdering av dette i beskrivelsen av områdene, og vi vil stille spørsmål ved om 
det innebærer et skogen i nord vil bli liten og etterhvert «gjennomsiktig». Området ned mot 
høyspentlinja er lavtliggende og ikke spesielt attraktivt for nærfriluftsliv, lek og trening mv. 

Det er heller ingen tegn til at barn har vært medvirkende i planprosessene, til tross for at 
dette både gjelder skolevei (2 skoler og barnehage) og antatte lekeområder med bl.a flere 
turstier. Hovedstien i nedre del av planområdet skal opprettholdes med dagens standard 
(grus og gatelys), men kobles til veisystemet forøvrig med trappeløsning. Dette mener vi er 
uheldig. Stien bør isteden utvides og opprustes til fullverdig gang og sykkelsti og være en del 
av transportsystemet for gående og syklende i hele området. For øvrig synes lekeområdene 
å være godt utformet, men det krever sikkerhetstiltak av murer og trapper.

Det er foretatt reduksjoner i parkeringsdekningen i forhold til kommuneplanen. Dette ut fra at 
området har god kollektivdekning og at det med 7 km avstand til bysentrum bør kunne 
benyttes sykkel til sentrum store deler av året. (jf. byvekstavtale og overordnet sykkelplan for 
sykkelbyen). Kravet til sykkelparkering er noe øket, men vi mener det også bør være krav til 
overdekket og sikker sykkelparkering, f.eks i parkeringskjellerne. I forslag til 
planbestemmelser er overbygde sykkelplasser bare angitt som en mulighet.

Planbestemmelsene overlater også mange forhold til utomhusplan og rammesøknad. Det 
legges vekt på kvalitet og god estetikk, men mye er likevel åpent for vurdering i 
prosjektfasen. Vi vil spesielt bemerke vannveier på terreng. En evt flomsituasjon vil kreve en 
gjennomtenkt plan former intens avrenning på harde flater, og vil medføre stor tilførsel til 
bekken på betydelig kortere tid enn før. Det er viktig å vurdere hvordan flom i mindre bekker 
oppstår og hvilket skadepotensiale det medfører, jf. flere eksempler på store og intense 
regnskyll i de siste månedene. Det er viktig å ta høyde for at vi kan få mer av denne type 
ekstremnedbør.

Vi vil også peke på at det ikke bare er viktig å ha en variert bebyggelse for å skape et godt 
bomiljø, men at også leilighetsstrukturen, dvs en blanding av størrelser innenfor bebyggelsen 
er viktig. Leiligheter i blokkene bør også ha varierte størrelser for forskjellige livsfaser og 
beboergrupper, for dermed å få en mer sammensatt befolkning og et bedre og mer variert 
bomiljø.

Forslagsstillers kommentar

Planforslaget er endret slik at inngangspartiet er lagt en etasje opp. Dette medfører at muren 
mot Råkollveien er kraftig redusert, se også kapittel 4.5

Støyrapporten viser også støy i de ulike etasjene, se fig. 4.3 – 4.7 i støyrapporten. Støyen 
anses som tilfredsstillende ivaretatt. Vi kan ikke se behov for at det nå skal stilles krav til 
innglassing av svalgang, når en kan løse dette ved rammetillatelse slik Fylkesmannen selv 
påpeker.
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Grøntsonen mot nord er foreslått smalere enn vist i kommuneplanen. Dette vil spesielt bli 
synlig de 30 meterne opp mot Råkollveien, der det er byggeareal (barnehage) nord for 
skogen. Her vil det i hovedsak oppleves som en grønn gangforbindelse (trapp), mer enn en 
bred grøntkorridor. De neste 70 meterne er også grøntområdet redusert i bredde. Virkningen 
her er ikke tilsvarende merkbar, da det også er grøntområde på nordsiden.

Det er lagt vekt på å styrke grøntområdets funksjon som en grønn og trygg adkomst til det 
store friområdet i dalbunnen. I dag er utbyggingsområdet og grøntarealet ikke brukt som 
adkomst til dalbunnen.

Den aktuelle grøntsonen mot nord er ikke del av en overordnet grøntforbindelse. På motsatt 
side av Råkollveien er det kun spredte innslag av grønne arealer langs adkomstveien 
Moserabben.

Vårt grep styrker det sentrale grøntområdet som går i dalbunnen. I kommuneplanen er dette 
vist 27 meter bredt på det smaleste, i planforslaget økes bredden til ca. 60 meter. Det er en 
betydelig forbedring og styrking av et viktig grøntdrag. Det samlede arealet til offentlig grønt 
øker med ca. 7,5 dekar.

Den mest brukte adkomsten til grøntområdet og turveinettet i dalbunnen er forbindelsen fra 
Linneaveien. I gjeldende kommuneplan er denne vist gjennom det nye boligområdet. I 
planforslaget beholdes denne som en del av det overordnede grøntdraget.

Vi mener at den samlede utvidelsen av grøntareal som foreslås i planen (totalt ca. 7,5 
dekar), med styrking av grøntområdet i dalen, gir bedre samlet situasjon for grøntområdene 
enn det som er vist i kommuneplanen.

Medvirkning har vært i henhold til lovens krav om varsling og kunngjøring. Det må også 
trekkes frem at det er foretatt barnetråkkregisteringer i Fredrikstad kommune. Der er det ikke 
gjort registreringer i planområdet. Dette er omtalt i planbeskrivelsen. Barnetråkk er en viktig 
og konkret måte å få frem barns interesser i planer.

Sikring av leke- og oppholdsarealer følger av TEK 10 §8-4, 3.ledd/TEK 17 §8-3, 3.ledd, og er 
derfor ikke med i planbestemmelsene.

Regulert turvei i vest kobler seg på dagens turvei i sør og nord. For øvrig flyttes den noe 
vestover langs utbyggingsområdet i forhold til dagens trasé. Regulert bredde er 2 m, og 
opprettholder dagens standard, og har da samme standard som turveien den kobles på. 
Helning er inntil 1:15 og slakere, iht dagens forhold.

Etter høring er det lagt inn krav til universell forbindelse fra turområdet til boligfeltet, og det 
sikres dermed en universell utformet forbindelse fra turområdet til Råkollveien.

Det er lagt inn krav til sykkelparkering strengere enn Fredrikstad kommunes minimumskrav. 
Det stilles ikke krav til overbygde parkeringsplasser for sykkel, men det er åpnet for dette 
som del av gatetunet. Det er også mulig å etablere dette i parkeringskjeller, men det er ikke 
tatt med som krav. Det foreslås også en ny bestemmelse som sikrer at 
sykkelparkeringsplasser blir plassert ved inngang.

Utbygging av områder skal normalt ikke resultere i økt spissavrenning i forhold til situasjonen 
før utbyggingen. Internt i planområdet må det derfor gjøres tiltak som demper og forsinker 
avrenningen. Forslag til tiltak er vist på oversiktstegning for VA anlegg. Noen av disse 
tiltakene er at avrenning fra veiareal ledes til grøntareal, åpne bekker og fordrøyningsanlegg i 
planområdet. Tillatt påslippsmengde til nedstrøms bekk avklares med Fredrikstad kommune 
ved utarbeidelse av tekniske planer.
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Vi er enige i at diversitet blant beboerne er viktig for et godt bomiljø, og leilighetsmiks kan 
tilrettelegge for dette. Vi ønsker imidlertid ikke å låse leilighetsmiksen på dette stadiet i 
planleggingen. Dette vil bli vurdert i det videre planarbeidet.

7.4 Bane Nor, brev datert 11.09.2017
Planområdet berører ikke jernbanens interesser. Ingen merknader.

Forslagsstillers kommentar

OK

7.5 Fredrikstad kommune, Administrativ avdeling, 
Barnetalsperson, brev datert 06.09.2017

Tidligere tilbakemelding til forslagstiller var sikkerhet for barn og unge knyttet til de høye 
murene. Dette er nå ivaretatt i planen. Barnetalspersonen har ingen innvendinger til 
reguleringsforslaget.

Forslagsstillers kommentar

OK

7.6 Fredrikstad kommune, Etat for kommunalteknikk, brev 
datert 04.10.2017

1. Det settes krav om utbyggingsavtale for de kommunaltekniske anleggene kommunen 
skal overta til drift og vedlikehold.

2. Det forutsettes at plankonsulent har utarbeidet reguleringsplanen etter Veinorm for 
Fredrikstad kommune og veileder for renovasjonsteknisk planlegging.

3. Det må utarbeides en plan for overvannshåndtering. Det må vurderes fordrøyning av 
overvannet.

4. Eksisterende trykkforsterker må oppgraderes. Utbygger må dekke kostnadene for dette.

5. Kommunaltekniske planer vil bli saksbehandlet og godkjent i forbindelse med 
utarbeidelse av utbyggingsavtalen.

6. Det bør vurderes å benytte vendehammere på den private veien f_KV2.

Forslagsstillers kommentar

1. Utbyggingsavtale vil bil inngått dersom dette er et krav i Fredrikstad kommune

2. Planen er utarbeidet etter Fredrikstad kommunes veinormer. Planforslaget har i flere 
runder vært inne til vurdering i Fredrikstad kommune, som har kontrollert planen opp mot 
gjeldende normer og veiledere.

3. Overvannshåndtering, flom og fordrøying er vurdert og hensyntatt i planforslaget. 
Overvannshåndtering er en del av VA rammeplanen.
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4. Oppgradering av trykkforsterker avklares i tekniske planer. Fordeling av kostnader kan 
ikke fastsettes i reguleringsplan.

5. OK

6. Eneboligene med tilhørende vei, f_KV2 er tatt ut av planen.

7.7 Fredrikstad kommune, Brann- og redningskorps, brev datert 
09.10.2017

«Utover det som er fremkommet i tidligere uttalelser, har brannvesenet ingen ytterligere 
bemerkninger til planforslaget som nå er har vært til høring og offentlig ettersyn.

Brannvesenet minner også om at det er utarbeidet retningslinjer for tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad brann- og redningskorps.»

Forslagsstillers kommentar

OK

7.8 Fredrikstad kommune, Skoleetaten, Team skole, brev datert 
03.10.2017

Det er viktig for skoleetaten at det blir etablert trygg og god gang- og sykkelvei til Rekustad 
skole for å utnytte ledig kapasitet, da Hauge skole ikke har kapasitet. Med god gang- og 
sykkelvei menes asfaltert vei m/belysning og at den blir vinterbrøytet. Dette har blitt presisert 
for tidligere plankonsulent i møte 25.11.2014 og at skolevei var tema som måtte utredes 
nærmere.

I planbeskrivelsen på side 25 figur 3-14 hvor det fremkommer 5 alternativer til skolevei. 
Alternativ 1 er klart den raskeste skoleveien og vil føre til at området beskrevet i 
detaljregulering sokner til Rekustad skolekrets hvor vi har elevkapasitet. Skoleetatens 
vurdering av denne, er at stien må oppgraderes slik at den blir en gang- og sykkelvei. Dette 
er egentlig eneste alternativ som sikrer at elevene får Rekustad skole som nærskole. Vi 
mener derfor at dette alternativet må velges.

Forslagsstillers kommentar

Den mest aktuelle skoleveien til Rekustad skole er alternativ 2 vist på figur 3.14. Denne er 
gruset, og kan benyttes hele året. Skoleveien går gjennom grøntområder, og vil være en 
trafikksikker skolevei.

En grusvei (fast dekke) som kan brøytes om vinteren, samt lys, vil være en fullgod løsning. 
Utbygger bidrar gjerne for å få utført tiltak for en viss forbedring av skoleveien, og foreslår 
derfor følgende rekkefølgekrav under § 2.2, Krav til hele feltet:

Før det gis brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse til boliger i feltet skal det være 
tilfredsstillende skolevei til Rekustad skole. Dette innebærer at den anbefalte 
skoleveien skal være med belegg grus eller asfalt, belyst, og tilrettelagt for 
vintervedlikehold.
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7.9 Fredrikstad kommune, vei, brev datert 05.10.2017
«Det fremtidige veiarealet som skal overtas av Fredrikstad kommune – Virksomhet Vei må 
bygges i henhold til veinormen til Fredrikstad kommune, vegloven og gatelysnormen.»

Forslagsstillers kommentar

Denne er fulgt opp. Revidert planforslag er gjennomgått av Fredrikstad kommune.

7.10 Fredrikstad kommune, Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, Eldrerådet og Mangfold- og integreringsråd, 
Brev datert 05.09.2017

Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget til detaljregulering utover å påpeke 
viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar

OK

7.11  Fredrikstad Fjernvarme, epost datert 05.10.2017
Boligfeltet ligger like utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det er imidlertid trolig kurant 
å utvide konsesjonsområdet.

For Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) er det viktig å få med denne type prosjekt for å få nok 
kunder til å kunne realisere utbyggingen av fjernvarme til Haugeåsen skoler og andre 
aktuelle kunder langs Råkollveien. Det er også to borettslag i området som vurderer å bytte 
fra fyringsolje til fjernvarme

Vi antar at prosjektet uansett skal bygges med vannbåren varme, og da kan FFAS tilby seg å 
etablere en midlertidig varmeproduksjon og eventuelt rørtrase frem til teknisk rom. Dette vil 
avhenge av hvordan den midlertidige varmeproduksjonen etableres. Vi antar at det kan være 
aktuelt å etablere en varmeproduksjon som også dekker de aktuelle kundene på Haugeåsen.

Vi anbefaler ut fra ovenstående at utbygger inngår en avtale med FFAS om levering av 
fjernvarme til prosjektet.

Forslagsstillers kommentar

Innspillet vurderes ved videre prosjektering av boligprosjektet.

7.12 Ingrid Elin Thomassen Hedlund, brev datert 04.10.2017
Antall parkeringsplasser anses å være for få per boenhet for BB1-BB3, BKS 1-3 og BFS. Det 
bør tilrettelegges slik at beboerne i Rådalen øst får parkering i henhold til bestemmelsene og 
at dette må gå på bekostning av antall nybygde boliger.

Ut fra et folkehelseperspektiv bør trær og friområde ned mot grusveien øst i området bevares 
som turområde. Skogen bør beholdes i dette område og det bør ikke utbygges inntil 
grusveien.

Forslagsstillere kommentar
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For parkering, se vegvesenets kommentar med våre merknader.

Grusveien legges om på en strekning på 215 meter, og kobles for øvrig til dagens trasé nord 
og sør i utbyggingsområdet. Innenfor regulert område vil opparbeidelsen medføre 
terrengbearbeiding og fjerning av trevegetasjon. De områdene som blir berørt, og som etter 
utbygging skal være grøntområder, vil bli opparbeidet og beplantet.

7.13 Moselia boligsameie, epost datert 02.10.2017
Det foreslås at det bygges en 4 m høy mur langs Råkollveien hvorav 1,5 m av muren vil 
være over veibanen. Dette for å skjerme bebyggelsen nedenfor Råkollveien. Råkollveien er 
meget støybelastet og beboerne er redd for at lyden vil slå mot muren og gi mer støy hos 
Boligsameie 1-7. Disse boligene er ikke støyisolert etter dagens krav. Styret mener derfor at 
det må støydempes på begge sider av veien. De er også bekymret for at Råkollveien kan bli 
avlastningsveg når Rolfsøyveien skal utvides.

Forslagsstillers kommentar

Det er mulig boligene på motsatt side av Råkollveien er støyutsatt i dagens situasjon, det er 
ikke kartlagt i planarbeidet. Avstanden fra støyskjermen til nærmeste bygg på motsatt side er 
over 20 meter. Refleksjon av støy fra en 1,5 meter høy støyskjerm gir marginale endringer i 
støybildet på den avstanden det her er tale om. Den planlagte utbyggingen og støyskjermen 
vil dermed ikke være utslagsgivende for behovet for støyskjerm. Dersom vegomlegging 
medfører trafikkøkning og støy, er dette forhold som må vurderes av vegholder, og angår 
ikke dette boligprosjektet.

7.14  Moserabben velforening, epost datert 03.10.2017
Velforeningen mener det foreslåtte antall parkeringsplasser per boenhet, inkludert plass for 
besøkende er alt for lite, og vil medføre betydelig press på naboeiendommene som vil bli 
benyttet som alternativ parkering. Det vil også med stor sannsynlighet bli parkert langs 
Råkollveien, noe som vil medføre ufremkommelighet og farlige trafikksituasjoner. Antall 
parkeringsplasser bør økes med 1-2 plasser per boenhet, og egen parkeringsplass for 
besøkende.

De negative parkeringsproblemene som vil oppstå som forårsakes av utbyggingen kan ikke 
aksepteres og må gå på utbyggers bekostning med avsetting av mer areal til parkering og 
ikke belastes nærmiljøet.

Forslagsstillers kommentar

Parkeringskravet i planforslaget er godt begrunnet i planbeskrivelsen. Det er også vist 
gjesteparkering i planen. Dersom antallet parkeringsplasser viser seg å være noe snaut, vil 
dette først og fremst være utfordring for beboerne i feltet, som må vurdere alternative 
transportformer. De situasjonene naboene hevder vil oppstå ved få parkeringsplasser er 
ulovlige situasjoner som kan forhindres ved å bruke dagens lovverk. 

7.15 Fredrikstad kommune, Renovasjon, brev datert 30.08.2017
«TD-Renovasjon har tidligere i reguleringssaken satt krav til plassering av 
renovasjonsanlegget og dimensjonering av dette. Vi ser av landskapsplanen at man har tatt 
våre krav til etteretning.
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Det er i ettertid vedtatt at det skal innføres henteordning for innsamling av glass- og 
metallemballasje i Fredrikstad kommune. Det innebærer at renovasjonsanlegget må utvides 
med nedgravde containere for slikt avfall. Behov: 3 x 3 m3 nedgravde container (UWS) for 
glass- og metallemballasje.»

Forslagsstillers kommentar

I planforslaget var det vist areal til 8 nedgravde containere. I tillegg er det satt av areal til 
låsbar bod for plastemballasje og farlig avfall.

Det er nå lagt opp til 97 boenheter i feltet. Fredrikstad kommunes nye norm tilsier:

Norm 97 boenheter
Restavfall 35 Boenheter/container 3 containere
Papir 25 Boenheter/container 4 containere
Glass og metall 35 Boenheter/container 3 containere
Plast og farlig avfall 0,2 m2 bod/boenhet 19,4 m2 bod

I revidert planforslag er det tilrettelagt for 10 nedgravde containere og en bod på min. 19,4 
m2.


