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REGULERINGSBESTEMMELSER 

DETALJREGULERING FOR RÅDALEN ØST 
Plan-ID 01061100 

 
Asplan Viak 15.06.2017 
Sist revidert 29.03.2019 

Vedtatt i Fredrikstad kommunestyre 20.06.2019 

 

 

§ 1 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 

 
Planområdet inneholder følgende formål i hht pbl §12-5 SOSI: 

- PBL § 12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg  
   
 Konsentrert småhusbebyggelse (KS) 1112 
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB) 1113 
 Energianlegg (E) 1510 
 Renovasjonsanlegg (RE) 1550 
 Uteoppholdsareal (UT) 1600 
 Lekeplass (LEK) 1610 
 Annet uteoppholdsareal AU 1690 
   
- PBL § 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 Veg (V) 2010 
 Kjøreveg (KV) 2011 
 Fortau (F) 2012 
 Gatetun (GT) 2014 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT) 2018 
 Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 2019 
 Parkering (PA) 2080 
   
- PBL § 12-5 nr. 3: Grønnstruktur  
 Turvei (T) 2031 
 Friområde (GF) 3040 
   

Planområdet inneholder følgende hensynssoner ihht pbl §§ 12-6 og 11-8:  
- PBL § 11-8 a) Sikrings- støy- og faresoner  
 Sikringssone – Frisikt (H140)  
 Faresoner – høyspenningsanlegg  (H370)  
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§ 2 REKKEFØLGEKRAV (pbl 12-7 nr. 10) 
 

§ 2. 1 Tekniske planer 
Tekniske planer og utomhusplaner skal være godkjent av Fredrikstad kommune før aktuelle 
tiltak kan igangsettes. Utbygging skal ikke medføre økt spissavrenning av overvann enn dagens 
situasjon. 

 

§ 2. 2 Krav til hele feltet 
Flomveier skal være utarbeidet og ferdigstilt før igangsettelse av boligbebyggelse kan ta til. 
Midlertidige løsninger kan benyttes under byggefasen, men endelig løsning må ferdigstilles for 
hele området i løpet av første byggetrinn. 

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. 

Før det gis brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse skal det etableres en enkel turvei i 
forlengelsen av f_KV2 til turvei i dalen. Maks stigning skal være 1:15, bredde min. 1,8 meter. 
Turveien skal ha stabilt og jevnt grusdekke. 

 

§ 2. 3 Krav for de enkelte delfelt 
Ved gradvis utbygging av planområdet skal lekeplasser, grøntområder, fellesområder og 
renovasjonsanlegg ferdigstilles før brukstillatelse etter følgende tabell: 

Felt BB1 BB2 BB3 KS1 KS2 KS3 

o_GF3 x x  x x  
f_UT1    x x  
f_UT2     x x 
f_UT3 x x     
f_UT4  x x    
f_LEK1 x x x x x x 
f_LEK2    x x x 
O_RE x x x x x x 
o_T    x x x 

 
Før det gis ferdigattest innen det enkelte delfelt, skal følgende ferdigstilles: 

 Adkomstveg og gangforbindelse til delfeltet, med tilstøtende annen veigrunn (AVG) 
 Felles parkeringsanlegg og parkering på egen tomt 

I anleggsfasen skal beboerne ha sikker adkomst til parkeringsplass, lekeplass, friområde og 
renovasjonsanlegg. Beboerne skal sikres trygg skolevei ut av området. 

Beboere i nærområdet skal sikres trygg skolevei forbi området i anleggsfasen. 
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§ 2. 4 Rammetillatelse 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges: 

 Estetisk redegjørelse, jfr. § 3.1 
 Dokumentasjon på støyskjermingstiltak, jf. § 3.5. 
 Utomhusplan, jf. § 4.2. 

  
§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3. 1 Utforming og estetiske krav (pbl 12-7 nr. 1) 
Det skal legges vekt på god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering, farge- og materialbruk 
for bebyggelse og utomhusanlegg i seg selv og sett i sammenheng med omkringliggende 
områder. 

Estetisk redegjørelse skal vedlegges søknad om rammetillatelse. Denne skal inneholde 
perspektivillustrasjoner og redegjørelse for farge- og materialbruk, høyder, solforhold og forholdet 
til omkringliggende landskap og bebyggelse. Forstøtningsmurer, synlige skjæringer og fyllinger 
skal beskrives for å sikre god funksjonalitet og arkitektonisk/estetisk utforming. 

 

§ 3. 2 Terrengbehandling (pbl 12-7 nr.1) 
Forstøtningsmurer og synlige skjæringer skal opparbeides slik at de ikke virker skjemmende. 
Skjæringer og fyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeiding slik at virkningen av inngrepene 
blir minst mulig.  

Maks tillatte høyde for mur er 5m. Høydeforskjell over 5m løses som terrassering eller med 
skråning med maks helning 1:2. Regulerte murer kan også opparbeides som skjæring, hvis dette 
er hensiktsmessig i forhold til grunnforhold og terreng. De kan også oppføres i en kombinasjon 
mellom skjæring og mur. Områdene kan også terrasseres for å skape mykere overganger i 
terrenget. Områdene med terrassering og/eller mur bør også beplantes der dette er 
hensiktsmessig, for å innby til lek og opphold og forsterke bomiljøet. Eventuelle gjerder/levegger 
på murene skal ikke være tette hvis dette kan unngås. 

Regulerte forstøtningsmurer skal hovedsakelig oppføres i naturstein, med mindre innslag av 
betong. Regulerte murer kan flyttes for best mulig terrengtilpasning og arealbruk. 

Skråning mer enn 1:3 regnes ikke med som lekeareal iht. norm, med mindre de har integrert som 
terrengrutsjebaner eller tilsvarende. 

 

§ 3. 3 Kriminalitetsforebyggende tiltak (pbl 12-7 nr. 4) 
Belysning og beplantning må gjennomføres slik at det sikres innsyn og lys til oppholdssoner og 
gangforbindelser. 

 

§ 3. 4 Tekniske installasjoner (pbl 12-7 nr. 1) 
Det tillates etablering av VA-ledninger og annen teknisk infrastruktur innenfor hele planområdet. 
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§ 3. 5 Støy (pbl § 12-7 nr. 3) 
Alle boenheter skal ha tilgang til stille side, hvor støygrensene i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, (T-1442/2016) 
tilfredsstilles. 

For hver boenhet skal minimum 50% av oppholdsrom, inkludert minimum ett soverom, ha 
vindusfasade hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. 

Nødvendige støyskjermingstiltak skal gis en god estetisk utforming tilpasset bebyggelse og 
landskap. 

 
§ 3. 6 Kulturminner (pbl § 12-7 nr. 6) 
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. 

 

§ 3. 7 Parkering (pbl § 12-7 nr. 2 og 7) 
Minimumskrav til bil- og sykkelparkering fremgår av tabellen under: 

Område Bilparkering Sykkelparkering Tilleggsbestemmelser  

BB1-BB3 1 P/boenhet under 
100m2 BRA og  
2 P/boenhet over 100m2 
BRA 
+ 0,2 P/gjest pr boenhet 

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  2 P/boenhet  Bil og sykkelparkering løses på egen tomt 
Sykkelparkeringsplasser skal plasseres nær inngang. Overbygde sykkelparkeringsplasser skal 
ikke medregnes ved utregning av tillatt BRA/BYA. 

 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, nr. 1) 

 
§ 4. 1 Fellesbestemmelser 
Min 50 % av privat uteareal skal være solbelyst ved vårjevndøgn kl. 15.00.  

Overgang mellom private hager og offentlige grøntområder eller gangveg, skal markeres med 
beplantning eller gjerder, og gjerder skal ikke overstige 1,5m i høyde. Det skal tilrettelegges for 
en åpen overgang mellom privat og offentlig areal. 

Under BB1, BB2, BB3, f_UT3 og f_UT4 tillates parkeringskjeller. Parkeringskjeller regnes ikke 
med i BYA. 
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§ 4. 2 Utomhusplan (Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1)  
Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan og terrengsnitt i hensiktsmessig 
målestokk. Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1 og 4.  

Av utomhusplan skal følgende minimum framgå:  

 Plassering av bebyggelse og anlegg  
 Terrengopparbeiding inkludert fyllinger, skjæringer og støttemurer  
 Utvendig trapp/rampe  
 Bil og sykkelparkering  
 Materialbruk på overflater/dekker  
 Beplantning  
 Leke- og uteoppholdsareal   
 Evt. støyskjermingstiltak.  
 Tekniske installasjoner til strøm-/varmeforsyningsanlegg samt overvannshåndtering  
 Renovasjonsløsning  

Beliggenhet av parkeringskjeller under BB1-3 og f_UT3-4 og tilpasning til landskap i skråningen 
skal vises. Terrengsnitt skal være kotesatt og vise eksisterende og fremtidige terrenglinjer.  

Hvis det søkes om store forandringer fra landskapsplanen, som er vedlagt vedtatt 
reguleringsplan, må det følge med utomhusplan for hele planområdet ved søknad om 
rammetillatelse.  Det skal uansett vedlegges utomhusplan for delområdet som omsøkes og 
denne skal inneholde punktene som fremgår i denne bestemmelsen. 

 

§ 4. 3 Konsentrert småhusbebyggelse – KS1 – KS3 
Bebyggelsen skal etableres med saltak eller pulttak med minimum 15° vinkel. Takform skal være 
lik i hvert delområde. 

Hagearealer mot vest skal terrasseres med min. to nivåer. Terrassering og materialbruk skal 
samordnes i hvert delfelt. 

Bil- og sykkelparkering og utebod skal legges på nivå med vegen f_KV2. Det tillates oppføring av 
bod på maks 10 m2 i tilknytning til bolig/carport/garasje/levegg. Carport/garasje/bod/levegg 
tillates etablert utenfor byggegrenser, og i tomtegrense. 

Levegger skal ha ens utforming for alle boliger. Levegger skal harmonere med uttrykket på bolig 
både i materialitet og fargebruk. Leveggers maksimale høyde er 1,8 m og maksimale lengde er 
3m fra fasadeliv, og skal beskrives ved byggemelding. Levegg kan tilknyttes eventuelle terrasser 
eller boder.  

 Bestemmelser KS 1 KS 2 KS 3 

Antall boenheter  5 6 7 
Maks tillatte BYA  700 840 980 

 

Maks kotehøyde for gesims mot øst er 4,5 meter over tilstøtende vei  

Maks kotehøyde for gesims mot vest er 6,5 meter over tilstøtende vei 
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§ 4. 4 Blokkbebyggelse – BB1-BB3 
 

 BB1 BB2 BB3 
Maks tillatte BYA 700   700  1400  
Maks tillatte gesims (G) og mønehøyde (M) G: kote 68,5 

M: kote 70,5 
G: kote 68,5 
M: kote 70,5 

G: kote 68 
M: kote 70 

 
Oppgitt BYA gjelder hovedkonstruksjon med trapperom, balkonger og svalganger. Felles leskur 
ol. på bakkeplan kan etableres i tillegg til oppgitt BYA. All bebyggelse skal ha saltak eller pulttak, 
med møneretning vinkelrett på f_GT. Det skal være min. 2 møner (høyeste gesims ved pulttak) 
på BB1 og BB2, min. 3 møner på BB3.  
 
Trappetårn skal ha samme takvinkel som tilstøtende tak, og kan etableres inntil 1m over 
tilstøtende tak. For mindre bygg kan andre takformer tillates dersom dette kan argumenteres for 
i enhetlig vurdering i en estetisk redegjørelse. 

Alle leiligheter skal ha fasade mot vest. 

Det skal være forskyvning i fasadelivet mot øst og vest , ett i BB1 og BB2, to i BB3 

Parkeringsetasjen skal ha universell utformet adkomst til f_LEK1 

 

§ 4. 5 Energianlegg 
I område o_E tillates etablert trafostasjon 

 

§ 4. 6 Renovasjon  
Innenfor område o_RE skal det etableres nedgravde avfallscontainere. Det tillates også oppsatt 
bod for plastavfall, emballasje og lignende. 

 

 
§ 4. 7 Uteoppholdsareal  
Alle uteoppholdsareal er felles 

Faste installasjoner som bord, benker, grill o.l. som innbyr til rekreasjon og opphold tillates. 
Områdene skal fremstå så naturlig og grønne som mulig.  

f_UT1: Innenfor området skal det etableres trappeforbindelse mellom f_LEK1 og o_GF2 

f_UT2: Innenfor området skal det etableres trappeforbindelse mellom f_LEK2 og o_GF2 

f_UT3 og f_UT4: Områdene skal ha universell tilgjengelighet via bygningene.  

Innen f_UT4 skal det etableres en småbarnslek for de minste barna på min. 100 m2, og 
gangforbindelse med trappeløsning mellom f_GT og f_LEK1. 
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§ 4. 8 Lekeplass 
Alle lekeplassene er felles for hele området og alle beboerne har adgang til alle lekeplassene.  
Innenfor f_LEK1 skal det etableres et amfi med tilsvarende gangforbindelser i henhold til 
planforslagets landskapsplan. Innenfor f_LEK1 skal det også opparbeides en småbarnslek for de 
minste barna. 
 
Innen f_LEK1 skal det tilrettelegges for adkomst for redningsbil/stigebil, samt oppstillingsplasser 
for disse. 
 
f_LEK2 skal ved utforming sees i sammenheng med f_UT2.  
 
 
§ 4. 9 Annet uteoppholdsareal 
Område f_AU1 og f_AU2 skal beplantes. Det skal være innslag av høye trær. 
 
 
 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl §12-5, nr. 2) 
 

§ 5. 1 Fellesbestemmelse 
Alle kjøreveger, fortau, gangveger og parkering kan justeres inntil +/- 1,5 m høyde for best mulig 
terrengtilpasning, så fremt stigningsforhold for terreng ikke blir forverret og universell utforming 
for uteområdene blir opprettholdt. Boliger justeres i henhold til krav om universelle utearealer og 
tilgjengelige boenheter. Det skal utarbeides tekniske planer for veianlegg iht. kommunal 
vegnorm. De tekniske planene skal godkjennes av Fredrikstad kommune.  

 

§ 5. 2 Kjørevei 
Fartsdempende tiltak på f_KV2 skal etableres. Dette kan løses bl.a. ved endret dekke 
(belegningsstein, brostein), innsnevring av kjørefelt eller med fartshindrende innretninger.  

 

§ 5. 3 Gatetun 
Innenfor området skal det etableres gangvei frem til inngangspartiene til BB1-BB3. 
Gangforbindelsen kan knyttes på gangforbindelse i o_GF3. Sykkelparkering og mindre 
bebyggelse i forbindelse med sykkelparkering tillates. Området skal ha fast dekke, og skal være 
overkjørbart og fremkommelig for utrykningskjøretøy langs bebyggelsen. 
 
 
§ 5. 4 Annen veggrunn grøntanlegg 
Innenfor området tillates terrengbearbeiding og beplantning som ikke hindrer fri sikt eller 
snølagring på vinteren.  

o_AVG 1: Innenfor området skal det etableres mur, og et grønt plantebelte langs mur og/eller 
skjæring. Det skal tilstrebes en grønn sone med enkeltstående høye trær der dette er mulig. 
Konstruksjoner for sykkelparkering og felles boder kan integreres i og langs muren. 

f_AVG 5: Innenfor området skal det etableres en snuhammer med hardt dekke, i form av f.eks 
armert gress eller annet dekke som passer formålet. 
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§ 6 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 3) 
 

Alle områdene skal fremstå mest mulig naturlig, og overgang mellom private hager og offentlige 
grøntområder eller gangveg, skal markeres med beplantning eller gjerder, og gjerder skal ikke 
overstige 1m i høyde. Det skal tilstrebes en åpen overgang mellom privat, felles og offentlig areal.  

 

§ 6. 1 Turveg 
Turveien skal ha belysning og opparbeides med grusdekke.  

 

§ 6. 2 Friområde 
Innenfor område o_GF3 skal det etableres en offentlig gangvei som skal sikre tilgjengelighet fra 
Råkollveien og til f_KV2. Gangveien skal opparbeides i 2-3m bredde, men kan ha varierende 
bredde der terrenget tillater det. Gangveien kan bestå av trappeløsninger og være opparbeidet 
med grus.  

 

§ 7 HENSYNSSONER (pbl § 12-6) 
 

§ 7. 1 Frisikt 
I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde mellom 0,5 m til 4 m over tilstøtende veiers nivå.  

 

§ 7. 2 Faresone – høyspent  
Ingen bebyggelse, lekeplasser eller andre områder for varig opphold tillates innenfor denne 
sonen.  


