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Saksnr.: 2012/14676 
Dokumentnr.: 161 
Løpenr.: 93998/2019 
Klassering: Rådalen øst 
Saksbehandler: Diana J. Hansen 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 19.06.2019 58/19 
Bystyret 20.06.2019 94/19 

 

Forslag til detaljregulering for Rådalen Øst, arealplanID 01061100, Rolvsøy 
Forslagsstiller: Pan Eiendomsutvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslaget til 

reguleringsplan for Rådalen Øst, arealplaID 0106 1100, plankart datert 15.06.2017, 
sist revidert 22.03.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.06.2017, 
sist revidert 29.03.2019, med følgende endring i plankartet: 
Adkomstvei KV1 utvides i henhold til gjeldende veinorm for Fredrikstad kommune, 
vedtatt 14.12.16, med reguleringsbredde 7,5 m (1 m grøft + 0,25 m skulder + 5 m 
kjørebane +    0,25 m skulder + 1 m grøft).  

 
Fredrikstad, 11.06.2019 
 

Planutvalgets behandling 19.06.2019: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Planutvalgets innstilling 19.06.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslaget til 
reguleringsplan for Rådalen Øst, arealplaID 0106 1100, plankart datert 15.06.2017, 
sist revidert 22.03.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.06.2017, 
sist revidert 29.03.2019, med følgende endring i plankartet: 
Adkomstvei KV1 utvides i henhold til gjeldende veinorm for Fredrikstad kommune, 
vedtatt 14.12.16, med reguleringsbredde 7,5 m (1 m grøft + 0,25 m skulder + 5 m 
kjørebane +    0,25 m skulder + 1 m grøft).  

 
 

Bystyrets behandling 21.06.2019: 

Ole-Petter Jervell Hansen (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet. Hans kone er saksbehandler 
i saken. Et enstemmig formannskap erklærte ham inhabil, jfr.fvl.6 2. Ingen vara.  
52 av 53 tilstede ved behandling av saken. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 52 stemmer. 

Bystyrets vedtak 21.06.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslaget til 
reguleringsplan for Rådalen Øst, arealplaID 0106 1100, plankart datert 15.06.2017, 
sist revidert 22.03.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.06.2017, 
sist revidert 29.03.2019, med følgende endring i plankartet: 
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Adkomstvei KV1 utvides i henhold til gjeldende veinorm for Fredrikstad kommune, 
vedtatt 14.12.16, med reguleringsbredde 7,5 m (1 m grøft + 0,25 m skulder + 5 m 
kjørebane +    0,25 m skulder + 1 m grøft).  

 
Fredrikstad, 28.06.2019 
Rett utskrift 
 
Magnus Fjeld 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Diana Jervel Hansen, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslaget til 

reguleringsplan for Rådalen Øst, arealplaID 0106 1100, plankart datert 15.06.2017, 
sist revidert 22.03.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.06.2017, 
sist revidert 29.03.2019, med følgende endring i plankartet: 
Adkomstvei KV1 utvides i henhold til gjeldende veinorm for Fredrikstad kommune, 
vedtatt 14.12.16, med reguleringsbredde 7,5 m (1 m grøft + 0,25 m skulder + 5 m 
kjørebane +    0,25 m skulder + 1 m grøft).  

 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av forslagsstiller Pan 
Eiendomsutvikling AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av 
boliger i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Planområdet ligger i Rådalen langs Råkollveien på Rolvsøy, ca. 7 km nordøst for 
Fredrikstad sentrum. Planområdet er på ca. 32 daa, det er ubebygd og omgitt av nåværende 
boligbebyggelse, LNF-område, hensynssone kulturlandskap, hensynssone 
høyspenningsanlegg og friområde. 
 
Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformål framtidig 
boligbebyggelse boligfelt B205, i tillegg til å inkludere nåværende friområde og nåværende 
bebyggelse og anlegg. Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel på to punkter- 
krav til parkering og bruk av deler av nåværende friområde til boligbebyggelse. 
 
Ved førstegangs politisk behandling anførte rådmannen skepsis til noen av de viste 
løsningene. Disse forholdene gjaldt hovedsakelig terrengutfordringer og forholdet til 
universell utforming.  
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tiden 25.08.2017 til 09.10.2017. De samme 
forholdene var nevnt i flere høringsuttalelser. Det foreligger imidlertid ingen innsigelser mot 
planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter.  
 
Planforslaget er også behandlet i planutvalget 17.01.2019 som følge av uenighet om 
hvordan planforslaget bør bearbeides før sluttbehandling.  
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Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes med noen mindre justeringer i forhold til utforming av kommunal 
vei i henhold til veinormen til Fredrikstad kommune. 
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart i målestokk 1:20 000  
2 Plankart datert 15.06.2017, sist revidert 22.03.2019  
3 Reguleringsbestemmelser datert 15.06.2017, sist revidert 29.03.2019  
4 Planbeskrivelse datert 07.04.2017, sist revidert 16.05.2019  
5 Landskapsplan datert 14.12.2017, sist revidert 19.03.2019  
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2012/14676.  
 
Saksopplysninger 

Bakgrunn for planarbeidet 
Planforslaget er utarbeidet av plankonsulent Asplan Viak AS på vegne av forslagsstiller Pan 
Eiendomsutvikling AS. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger i form av 
blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende funksjoner. 

 
Tidligere vedtak i saken (prosessledende beslutning) 
Planforslaget er behandlet i planutvalget 17.01.19, som 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.  
 
Som følge av dette er eneboligene i sør tatt ut av planen. Avkjørselen fra Råkollveien er 
skjøvet ca. 20 m sørover og 2-2,5 m østover. Videre er inngangspartiet til boligblokkene lagt 
til 2. etasje i stedet for 1. etasje. Dette medfører at det blir lavere murer langs Råkollveien og 
mulighet til universell utformet snargangvei til blokkene. Murene reduseres fra inntil 5,5 m til 
inntil 2,5 m. Universell gangforbindelse mellom feltet løses med å opprette gangforbindelse 
nord i feltet som vil koble seg på turvegen i dalen. Gjennomføringen er sikret gjennom 
rekkefølgekravet og privatrettslig avtale med grunneiere. 
 
Overordnet planstatus 
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende 
tettbebyggelse og innenfor langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse. 

I kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune 2011-2023 er planområdet i hovedsak 
satt av til fremtidig utbyggingsområde for boliger, område B205. De resterende delene av 
planområdet er i nord avsatt til nåværende friområde og sørlig del er avsatt til nåværende 
bebyggelse og anlegg. Det er en høyspentlinje vest for området med tilhørende 
hensynssone høyspenningsanlegg i kommuneplanen. Denne hensynsonen går ca. 15 m inn 
i planområdet. Planområdet er omgitt av nåværende boligbebyggelse, landbruks-, natur- og 
friluftsområde, hensynssone kulturlandskap og friområde. 
 
Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel på to punkter- krav til parkering og bruk 
av deler av nåværende friområde til boligbebyggelse. Kravet til biloppstillingsplasser per 
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boenhet er foreslått lavere for boligblokkene enn det kommuneplanens bestemmelser tilsier. 
Nord i området er det foreslått å justere grensen mellom friområde og boligbebyggelse. 
Dette foreslås for at deler av nåværende friområde skal kunne bebygges med 
blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Området er med i kommunens utbyggingsprogram for boliger 2015-2026 (boligpolitisk plan), 
med 135 boenheter. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger i Rådalen langs Råkollveien på Rolvsøy, ca. 7 km nordøst for 
Fredrikstad sentrum og er på ca. 32 daa. Omtrent 1 km syd for området ligger Dikeveien og 
Østfoldhallen. Planområdet består av eiendommene gnr/bnr. 726/100 og 726/107, hvor 
hjemmelshaver henholdsvis er Pan Eiendomsutvikling AS og Fredrikstad kommune. 
 
Planområdet er ubebygd og består i hovedsak av tett vegetasjon i form av høye grantrær. 
Området har fallende terreng mot vest og det er nærmere 30 m høydeforskjell fra høyeste til 
laveste punkt. I bunnen av daldraget ligger en bekk/grøft og høyspent-trasé like utenfor 
plangrensen. Vest i planområdet er det etablert en tursti med belysning som også blir 
brøytet om vinteren. Turstien er en forlengelse av Linneaveien og gir tilgang til marka i tillegg 
til å benyttes som skolevei. Langs Råkollveien er det ensidig gang- og sykkelveg på 
vestsiden av veien. 
 
Området langs Råkollveien fremstår som et veletablert boligområde preget av tett 
småhusbebyggelse og flermannsboliger. Langs Linneaveien sørvest for området ligger 
eneboliger.  
 
Fredrikstadmarka ligger ca. 45 m vest for hoveddelen av planområdet. Bussrute 7 betjener 
Råkollveien og har to bussholdeplasser like ved planområdet, Reinroseveien og Moselia. 
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området som viser at området består av 
granittfjell med tynt jorddekke. Skråningen viser ingen tegn på ustabilitet eller tidligere skred.  
 
Fylkeskonservatoren har gjennomført befaring og har uttalt at det ikke er registrert 
kulturminner i planområdet, og at det heller ikke anses for å være potensiale for funn. 
Det er ikke registrert truede arter i Naturbasen, naturområder eller verneområder (DN). 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget viser følgende formål: 
PBL § 12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg 
Konsentrert småhusbebyggelse (KS)                                         4 478 m² 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB)                                  3 528 m² 
Energianlegg (E)                                                                             36 m² 
Renovasjonsanlegg (RE)                                                                66 m² 
Uteoppholdsareal (UT)                                                              1 197 m² 
Lekeplass (LEK)                                                                        4 629 m² 
Annet uteoppholdsareal (AU)                                                       644 m² 
 
PBL § 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg (V)                                                                                      1 141 m² 
Kjøreveg (KV)                                                                           1 648 m² 
Fortau (F)                                                                                     946 m² 
Gatetun (GT)                                                                             1 435 m² 
Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT)                                     887 m² 
Annen veggrunn – grøntareal (AVG)                                        2 301 m² 
Parkering (PA)                                                                             516 m² 
 
PBL § 12-5 nr. 3: Grønnstruktur 
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Turvei (T)                                                                                    543 m² 
Friområde (GF)                                                                        7 987 m² 
 
Planområdet inneholder følgende hensynssoner iht. pbl §§ 12-6 og 11-8: 
PBL § 11-8 a) Sikrings- støy- og faresoner 
Sikringssone – Frisikt (H140) 
Faresoner – høyspenningsanlegg (H370) 
 
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 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. 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. 
 
Bebyggelsens plassering, utforming og boligtypologi 
Som grunnprinsipp for de planlagte boligene skal det være variasjon i type boliger, samt 
variasjon innad i typologiene. Konseptet er basert på leilighetsbygg på øvre del, og 
småhusbebyggelse på nedre del. Det er planlagt leilighetsbygg med inntil 79 boenheter og 
18 rekkehus, til sammen 97 boenheter. 
 
Blokkene 
Det er regulert for tre bygningsvolumer med felles parkeringskjeller. De regulerte 
uteoppholdsarealene mellom byggene skal sikre brudd i bygningskroppen, slik at de ikke 
virker for dominerende mot Råkollveien. Det er i tillegg stilt krav til at det skal være 
forskyvninger i fasadelivet på begge langsidene. Reguleringsplanen åpner for inntil 5 etasjer 
i tillegg til parkeringskjeller. 
 
Det er satt begrensning på bebygd areal (BYA) i bestemmelsene. Tillatt BYA er mindre enn 
arealet avsatt til bolig i de enkelte delfelt. Bestemmelsene setter krav til tillatt byggehøyde for 
de ulike delfeltene. 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. For BB1 og BB2 er maksimal 
gesimshøyde satt til kote 68,5 m og mønehøyde til kote 70,5 m. For BB3 er maksimal 
gesimshøyde satt til kote 68,0 m og mønehøyde til kote 70,0 m.  
 
Alle leiligheter skal ha fasade mot vest. Dette er fasaden med best utsikt, lyd- og solforhold. 
 
Rekkehusene 
Planforslaget åpner for 18 rekkehus som kan oppføres i 3 etasjer, hvor hovedatkomst med 
parkering ligger i 2. etasje, og utgang til hage ligger i underetasjen. Rekkehusene er 
dimensjonert med 8 m bredde og 10 m lengde, med hageareal på 80 m2 (8x10). 
Bestemmelsene foreslår at hagearealer mot vest skal terrasseres med minimum to nivåer og 
det er lagt inn to rader med regulerte støttemurer gjennom hagene i plankartet.  
Bestemmelsene setter begrensning på maks tillatt BYA i hvert delfelt (i tillegg til 
byggegrenser). Maksimal tillatt høyde for gesims mot øst er 4,5 m og mot vest 6,5 m målt 
over tilstøtende vei.  
 
Bestemmelsene setter krav til at takform skal være saltak eller pulttak med minimum 15 
graders vinkel. Det er også krav til at takform skal være lik innenfor delfeltet, men kan 
variere mellom de enkelte delfelt. 
 
Landskap- og terrengtilpasning 
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Det er utarbeidet landskapsplan for området som viser opparbeidelse av uteområdene og 
plassering av murene (markert med lilla farge) i planområdet, men denne er ikke juridisk 
bindende. I plankartet er det plassert regulerte støttemurer som korresponderer med murene 
i landskapsplanen. I planbeskrivelsen informerer plankonsulenten om at alt areal innenfor 
planområdet må bearbeides, og større nødvendige inngrep i terrenget skal legge til rette for 
gode adkomstforhold og parkeringskjeller, samt for å tilfredsstille kravene til 
uteoppholdsareal. I planbestemmelsene er det satt flere krav til terrengbehandling inkludert 
utforming av murer, skjæringer og fyllinger, samt at områdene rundt disse bør beplantes. 
Det er sikret i bestemmelsene at regulerte forstøtningsmurer hovedsakelig skal oppføres i 
naturstein, med mindre innslag av betong.  
 
Uteoppholdsarealer 
Planbestemmelsene har krav om uthusplan ved søknad om rammetillatelse. Her skal det 
vises 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, eventuelle støyskjermingstiltak, 
tekniske installasjoner til strøm-/varmeforsyningsanlegg samt overvannshåndtering og 
renovasjonsløsning. 
 
Plankonsulent opplyser om at kommunens arealkrav til uteoppholdsarealer og lekearealer er 
innfridd i planforslaget. I planen er det lagt vekt på å skape god kvalitet på utearealer og den 
sikrer store felles uteoppholdsarealer sentralt i planområdet. Det er også satt krav til 
solforhold og plass til småbarnlek i bestemmelsene. 
 
Det sentrale lekeområdet LEK1 er felles og delt i to nivåer med en mur midt mellom 
blokkene og rekkehusene. Muren er forslått med en sikksakkform og er vist i plankartet som 
regulert støttemur. Den har en åpning på midten hvor bestemmelsene sier at det skal 
etableres et amfi som vist i landskapsplanen. 
 
Parkering 
Bil- og sykkelparkering er sikret i bestemmelsene. For rekkehusene skal det være minimum 
2 bilparkeringsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet på egen tomt. 
Planforslaget har lagt til grunn en annen parkeringsdekning for blokker enn gjeldende 
kommuneplan. Plankonsulent har vurdert kravet til parkering som noe høyt og skriver i 
planbeskrivelsen at 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. Parkering er i hovedsak tenkt løst i parkeringskjeller for 
leilighetene, med 1 parkeringsplass per boenhet for leiligheter under 100 m² BRA og 2 per 
boenhet over 100 m² BRA. Dette er noe lavere enn kravene i kommuneplanens arealdel.  
 
Friområde 
Innen planområdet er 3.257 m² avsatt til offentlig friområde i kommuneplanen. Det foreslås å 
trekke bebyggelsen noe lenger nord, inn i friområdet, og å etablere nytt friområde langs 
turstien vest for rekkehusene. Området vest for rekkehusene er satt av til fremtidig 
boligbebyggelse B205 i kommuneplanens arealdel. I planforslaget reduseres dermed 
grøntområdet mot nord (GF3) i forhold til kommuneplanen, og det foreslås opprettet nytt 
friområde mot vest (GF1-2). Plankonsulent informerer om at innen planområdet øker 
offentlig friområde fra 3.257 m² til 7.183 m². Bestemmelsene sier at det i GF3 skal opprettes 
en offentlig gangvei som skal sikre tilgjengelighet fra Råkollveien og til eksisterende offentlig 
turvei (T) i GF1.  
 
Universell utforming 
Plankonsulent skriver at 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 i planbeskrivelsen. 
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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. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det vises til planbeskrivelsens kapittel 5 for plankonsulentens redegjørelse av konsekvenser 
og virkninger av planforslaget. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført ROS-analyse som har avdekket ett forhold som faller i grønn sone og tre 
i gul sone. Dette gjelder fare for ulykker i av-/påkjørsler (grønn sone) og radon, støy og 
ulykke med gående/syklende. 
 
Plankonsulent forslår følgende avbøtende tiltak for forhold i gul sone: 
Radon: Teknisk forskrift stiller krav om tiltak mot radon. 
Støy: Reguleringsbestemmelsene sikrer tilfredsstillende støyforhold i bolig. 
Uteoppholdsarealene er lagt slik at de ikke er støyutsatt. 
Ulykke med gående/syklende: Biltrafikken er begrenset ved at hoveddelen raskt ledes inn i 
parkeringshus. Det er store bilfrie områder i planen. Det er planlagt trafikksikker adkomst til 
barnehage og skole. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
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. Disse er oppsummert og kommentert i 
planbeskrivelsen kapittel 6. 
 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget 17.07.2017 og 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. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer: 
 
Østfold Fylkeskommune, datert 02.10.2017 
Tidligere innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet er tatt hensyn til på en 
tilfredsstillende måte i planforslaget. Kulturminneinteresser i planen er ivaretatt. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Ingen. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen. 
 
Statens vegvesen, datert 09.10.2017 
Statens vegvesen mener det er av stor betydning at planområdet utformes slik at 
personbilbruken blir lav, jf. lokale og nasjonale mål om nullvekst i personbiltransport i 
storbyområdene. Det foreslås en innskjerping av parkeringskravet for alle 
boligtypene, å legge mer av parkeringen i fellesareal samt å stille 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.  
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SVV peker også på krav til universell utforming og mener at det må være mulig å komme 
seg til/fra planområdet via universelt utformet vegnett, og 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. 
 
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. 
 
Forslagsstillers kommentar  
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. 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.» 
 
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. 
 
Vi anbefaler kjøresterkt rekkverk på toppen av mur langs Råkollveien og Linneaveien i 
henhold til 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 i henhold til Statens vegvesens håndbok V161 
Brurekkverk. Dette vil være tema i tekniske planer, og trenger ikke fastsettes i 
reguleringsplan. Sikkerheten er dermed ivaretatt. 
 
Rådmannens kommentar 
Flere av forholdene/utfordringene i forbindelse med universell utforming ble vesentlig 
forbedret i det reviderte planforslaget etter prosessledende beslutning av 17.01.19. 
Rådmannen er forøvrig enig i plankonsulentens vurderinger angående krav til antall/kvalitet 
for sykkel-, og bilparkering. 
 
Fylkesmannen i Østfold, 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. Vi vil anbefale at det her heller 
legges inngangsparti/atkomst i etasjen over.  
 
Vi vil også stille spørsmål ved om støyskjermingen blir god nok. 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 fra kommunens side er at det ikke forringer friluftverdiene. Det er 
ingen kvalitetsvurdering av dette i beskrivelsen av områdene, og vi vil stille spørsmål ved om 
det innebærer at 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. 
 
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. 
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Det er foretatt reduksjoner i parkeringsdekningen i forhold til kommuneplanen, kravet til 
sykkelparkering er noe øket, men vi mener det også bør være krav til overdekket og sikker 
sykkelparkering. 
 
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 også peke på at det ikke bare er viktig å ha en variert bebyggelse for å 
skape et godt bomiljø. Leiligheter i blokkene bør også ha varierte størrelser for forskjellige 
livsfaser og beboergrupper. 
 
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. 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. 
 
Det er lagt vekt på å styrke grøntområdets funksjon som en grønn og trygg adkomst til det 
store friområdet i dalbunnen som foreslås økt i bredden til ca. 60 m. Det samlede arealet til 
offentlig grønt øker med ca. 7,5 dekar. 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. 
 
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. Det sikres en universell utformet forbindelse fra 
turområdet til Råkollveien.  
 
Det er lagt inn krav til sykkelparkering som er strengere enn Fredrikstad kommunes 
minimumskrav. Det foreslås også en ny bestemmelse som sikrer at sykkelparkeringsplasser 
blir plassert ved inngang. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen støtter vurderingene angående ombytting av grøntareal innenfor planområdet. 
Videre anser rådmannen at øvrige forhold som sykkel-, bilparkering, sikringstiltak og 
tilgjengelighet med mer i tilstrekkelig er grad redegjort for og ivaretatt i planen.   
 
Merknader som er kommet fra kommunens interne virksomheter og som har hatt betydning 
for planarbeidet følger nedenfor:  
 
Fredrikstad kommune - Virksomhet vei, datert 05.10.2017 og 15.05.2019 
Som etat for kommunalteknikk opplyser i sin uttalelse settes det krav om utbyggingsavtale 
for de kommunaltekniske anleggene kommunen skal overta til drift og vedlikehold. Det 
forutsettes at plankonsulent har utarbeidet reguleringsplanen etter Veinormen for 
Fredrikstad kommune. I planbeskrivelsen redegjøres det for at veien er prosjektert iht. 
gjeldende veinorm, plankartet viser imidlertid at det ikke er avsatt nok areal med tanke på 
grøfter, skråninger/skjæring osv. Virksomhet vei minner også om at dersom veien ikke 
utarbeides etter veinormen er dette konsulentens ansvar, og konsekvensene kan være store 
for plankartet om det blir endringer.  
 
Dersom KV1 skal reguleres til offentlig vei skal veien klassifiseres som en adkomstvei A2.  
Reguleringsbredde for denne type vei er: 7,5 m (1 m grøft + 0,25 m skulder + 5 m kjørebane 
+ 0,25 m skulder + 1 m grøft). Det skal være grøft/areal til snø opplag på begge sider av 
veien.  
 
Virksomhet vei har gjentatte ganger påpekt viktigheten av å regulere nok veibredde. Og at 
veinormen som er vedtatt 14.12.16 skal legges til grunn for planarbeidet. I plankartet og 
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planbeskrivelsen henvises det fortsatt til utkast til veinorm. Det er utelatt skulder på 0,25 m 
på hver side.  
 
Forslagsstillers kommentar 
Planarbeidet har pågått i mange år. Vegnormen til Fredrikstad ble vedtatt 14. desember 
2016, planen ble sendt inn til 1. gangs behandling 16. desember 2016. Vi har forholdt oss til 
et utkast til veinorm vi fikk tilsendt fra Fredrikstad kommune i e-post 15.11.2016 (veinormen 
for Fredrikstad 2016 ny-høring 18.10.2016). Der står det i en tabell (s. 23) at det ikke 
er krav til fortau for adkomstveier i middels tett bebyggelse. 
 
Vi ber om at planen legges frem slik den nå fremstår, og at eventuelt krav til fortau avgjøres i 
den politiske behandlingen. 
 
Rådmannens kommentar 
Utkast til veinorm av 18.10.2016 var ikke gjeldende veinorm på det tidspunktet planforslaget 
ble innsendt til behandling. Veiutforming i det foreliggende planforslaget er for smal og 
oppfyller ikke krav i gjeldende veinorm. Planforslaget foreslås sluttbehandlet med endring 
som forutsetter at adkomstveien KV1 omreguleres med bredde i henhold til veinorm, samt 
tidligere uttalelser/anbefaling fra virksomhet vei. Dette er også i samsvar med 
plankonsulentens ønske om politisk behandling. 
 
Fredrikstad kommune - skoleetaten Team skole, 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 fremkommer det 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. 
 
Plankonsulentens 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. 
 
Rådmannens kommentar 
Kommunen har nå foretatt en justering av skolekretsgrenser slik at dette boligfeltet tilhører 
Rekustad skole. Rådmannen er forøvrig enig med plankonsulenten i at det er mest 
hensiktsmessig å legge til grunn alternativ 2 som hovedskolevei for boligfeltet.  
Den eksisterende gangveien vest i planområdet er allerede mye benyttet både som skolevei 
og turvei. Gjennom planarbeidet ble det tatt grep for å sikre universell tilrettelagt forbindelse 
fra Råkollveien til denne skole-, og gangveien. Disse er sikret gjennom bestemmelsene og 
privatrettslige avklaringer. 
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Økonomiske konsekvenser 
Det blir inngått utbyggingsavtale med Fredrikstad kommune. Det er ingen kjente 
økonomiske konsekvenser for kommunen på nåværende tidspunkt. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planforslaget legger opp til boligfortetting i gang- /sykkelavstand til marka og turområder. 
Det opprettholdes turvei gjennom planområdet som benyttes som skolevei og adkomst til 
Fredrikstadmarka. Fortetting i slike områder vil kunne være positivt i et folkehelseperspektiv. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget legger til rette for utbygging med høy utnyttelse i et område som ikke er 
sentrumsnært. Reguleringen anses å være i tråd med overordnede planer og formål. Det er 
imidlertid to avvik fra kommuneplanens arealdel når det gjelder parkeringsdekning for 
leilighetsblokkene og justering av grense mellom nåværende friområde. Eksisterende 
situasjon er godt beskrevet i planbeskrivelse og planforslaget legger opp til en høy utnyttelse 
samtidig som det er tatt hensyn til omkringliggende bebyggelse og landskapets karakter. De 
ulike formålene som er regulert innenfor planområdet er gjort rede for i planbeskrivelsen. 
 
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. Derfor er det 
viktig å ta vare på deler av eksisterende, stedegen vegetasjon. Dette blant annet for å sikre 
en myk og harmonisk overgang mellom bebyggelse og marka.  
 
Rådmannen er positiv til at området blir bygget ut, og at det planlegges en variasjon av 
boformer i planområdet. Det vurderes også positivt at høydebestemmelser forsøker å bryte 
opp de store bygningsvolumene for å tilpasse seg bygningsmiljøet rundt. Terreng og murer 
har vært mye diskutert i planprosessen ettersom planforslaget er avhengig av store inngrep i 
terrenget og mange murer for å gjennomføres. På grunn av store høydeforskjeller vil det 
ikke være mulig å opparbeide alle stier med universell utforming, og det vil til dels være 
nødvendig med trapper. Ulempene ved disse forholdene på flere steder i planområdet er 
redusert ved endringer gjort etter prosessledende beslutning 17.01.19. Hovedgrepene i 
endringene besto av å finne bedre løsninger for terrengtilpasning samt tilrettelegging for 
universell utforming. Rådmannen presiserer at utforming av murer, skjæringer og 
terrasseringer må utføres nøye med hensyn til estetikk, bruk og tilpasning for å sikre godt 
bomiljø.  
 
Det er også vurdert som positivt at krav til leke- og uteoppholdsareal er møtt, samt at det er 
satt av plass til stort felles uteoppholdsareal midt i området. Et sentralt tema gjennom 
planprosessen har vært tilgjengelighet. Rådmannen har forståelse for at landskapet har et 
krevende terreng å tilrettelegge for universell tilgjengelighet i. I forslaget har beboere i 
blokkene trinnløs adkomst fra GT til LEK1 via heis og parkeringsanlegg, men andre beboere 
må gå rundt blokkene og via KV3. Dette er noe uheldig spesielt med tanke på å legge til 
rette for gode fellesområder for alle. 
 
Planforslagets avvik fra kommuneplanens arealdel (bestemmelse om krav til parkering og 
bruk av deler av nåværende friområde til boligbebyggelse) er godt beskrevet og redegjort for 
i planbeskrivelsen. Rådmannen er enig med plankonsulenten i begrunnelsen for avviket og 
ser ikke store negative konsekvenser av dette. 
 
Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. 
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Planforslaget legges frem for sluttbehandling med forslag om endring i forhold til utforming 
av offentlig adkomstvei. Det er gjennom hele planprosessen vært uenighet mellom 
administrasjonen (virksomhet vei) og plankonsulent om hvilken veinorm som skal legges til 
grunn. Det er imidlertid klare føringer om at reguleringsplaner skal forholde seg til gjeldende 
norm.  

 
Ettersom KV1 er adkomst for hele området og har satt høydene for andre funksjoner og 
formål, er det uheldig om veinormen ikke blir oppfylt. Det er viktig at planen er forutsigbar for 
både forslagstiller, kommune og omgivelser. Virksomhet vei har ved flere anledninger 
påpekt at det må avsettes tilstrekkelig plass til veiareal.  
 
Gjennom utbyggingsavtale vil det bli krevd at veien er utformet etter gjeldende veinorm. For 
å unngå eventuelle dispensasjoner foreslås det at endringen gjennomføres før planen 
vedtas. Konsekvensene er etter rådmannens vurdering små da veiarealet utvides på 
bekostning av ledig areal. 
 
Konklusjon 
Planforslag har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes med noen mindre justeringer i forhold til utforming av offentlig vei i 
henhold til gjeldende veinorm. 
 


