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Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad 
kommune 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS, på vegne av 
Fredrikstad kommune, Teknisk drift - Prosjektadministrasjon, starter opp planarbeid for et nytt 
fortau i Råkollveien (planID 01061155), på Rolvsøy i Fredrikstad kommune.  

Formålet med planarbeidet 
Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for ensidig fortau i Råkollveien, med hensikt å 
ivareta sikkerhet for myke trafikanter. Strekningen det gjelder er fra krysset med Kongleveien 
(ved Råkollveien 64) til krysset med Hattesvingen (ved Råkollveien 108), ca. 515 meter. 
Vurdering av hvilken side fortauet skal ligge er en del av planarbeidet. 

Planområdet 
Planområdet omfatter dagens veiareal (gnr/bnr 726/96, 727/252, 727/259), med en rekke 
tilliggende boligeiendommer. Planområdets foreløpige avgrensning fremgår av vedlagt kart. 
Planområdet er ca. 40 daa, men vil bli redusert til å omfatte nødvendige areal for tiltaket og 
midlertidig anleggsområde, underveis i planarbeidet. 

Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er planområdet gitt formål for eksisterende bebyggelse og anlegg. 
Tre vedtatte reguleringsplaner kan bli berørt av planen. Det er Råkollveien 98 og Kongleveien 1 
(planID 0106525), Bråten (planID 0106199) og Trasè for Råkollveien i Nesseskogen syd (planID 
010673). 

Vurdering av krav til konsekvensutredning 
Planen er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning (FOR-2014-12-19-1726). Det er i 
samråd med Fredrikstad kommune konkludert med at planen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. Hele vurderingen fremgår av vedlagt notat. 

Informasjon om planarbeidet 
Alle grunneiere/festere innenfor planavgrensningen og naboer varsles om oppstart av 
planarbeid ved brev. Planarbeidet varsles også med annonse i Fredrikstad Blad og 
Demokraten, samt på Fredrikstad kommune sin nettside. 
 
Innspill til planarbeidet 
Vi ønsker innspill til planarbeidet om forhold i området vi bør gjøres kjent med og meninger om 
løsningsvalg for de berørte områdene.  
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Innspill sendes skriftlig til: 

Sweco Norge AS  
v/ Marianne Glomvik 
Statsminister Torpsvei 1A 
1738 Borgenhaugen 
 

Eller på e-post: marianne.glomvik@sweco.no 

Merk innspillet med «Råkollveien, fortau». 

Frist for innspill er 13.01.2017. 

Veien videre 
Mottatte innspill vil bli vurdert etter at fristen er ute. Det vil bli utarbeidet et planforslag som 
oversendes Fredrikstad kommune for behandling, der innspillene følger som vedlegg. Etter 
første gangs behandling i kommunen blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da 
være anledning til å gi merknader til planforslaget, som vil bli vurdert før videre politisk 
behandling. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne Glomvik, på e-post eller tlf. 99 58 05 53. 

 
Med vennlig hilsen 
Sweco Norge AS 
 

 
Marianne Borgås Glomvik, Arealplanlegger  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Oversiktskart 
- Kart med planavgrensning 
- Vurdering av konsekvensutredning 
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Figur 1: Oversiktskart med strekningen for nytt fortau i Råkollveien (blå linje). 
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Figur 2: Viser avgrensningen av planområdet (sort stiplet linje). 
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Vurdering av behovet for konsekvensutredning 

 

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan 
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med tilhørende 
konsekvensutredning. Under følger en vurdering av om regulering av fortau i Råkollveien 
utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726). 
 
§ 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften 
Forskriften § 2 gjelder planer som alltid skal behandles etter forskriften. Planen er en 
detaljregulering over 15 dekar, men omfatter ikke nye områder til utbyggingsformål eller tiltak 
nevnt i vedlegg I, jf. § 2 bokstav d og f. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter § 
2. 
 
§ 3 Planer som skal vurderes nærmere 
Videre er planen vurdert etter forskriften § 3. Planen medfører ikke endringer av 
kommuneplanens arealdel, da alt areal er avsatt til bebyggelse og anlegg, og dekkes ikke av 
tiltak nevnt i vedlegg II. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter § 3. 
 
Detaljreguleringsplanen for fortau i Råkollveien utløser ikke krav om konsekvensutredning etter 
forskriften. 
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