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2 Innhold 
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.  

Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2016 - 2019.  

2.1 Vedleggsoversikt 
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen: 
 

1. Renovasjonsteknisk plan, datert 03.05.2019.  
2. Sammendrag av innspill til planarbeidet, datert 16 02 2017. 
3. Illustrasjonsplan datert 26.10.2018. 
4. Arkeologisk rapport 2016/13348.  
5. Sol- og skyggediagram 

3 Bakgrunn 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 
forslagsstiller Eikelunden eiendom AS. 

3.1 Hensikten med planen 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.  

3.2 Planområdet og tidligere vedtak  

Planområdet ligger på Nylende, om lag 10,5 km nord for Fredrikstad sentrum (13 km i kjøreavstand) og 
2,6 km sørøst for Sollikrysset og E6. Sykehuset på Kalnes ligger 8 km unna (i kjøreavstand) og Sarpsborg 
12,7 km (i kjøreavstand). Planområdet omfatter i utgangspunktet to felter innenfor eiendommen 711/1. 
Området er i dag ubebygd, men ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende boligfeltet i 
Ringstadåsen, og er å se på som en utvidelse av dette. Området består delvis av fast fjell med 
skogsvegetasjon, og delvis av dyrka mark med noen driftsbegrensninger. Det varslede planområdet 
dekket ved oppstart av planarbeid et areal på ca. 54 daa. Gjennom planprosessen er dette arealet 
snevret inn til om lag 45 daa hvorav det aktuelle byggeområdet omfatter ca. 20 daa.  

3.3 Eierforhold 

Utbyggingen vil skje på eiendommen 711/1 som eies av Kjell Ringstad. Planen omfatter også deler av 
eksisterende veianlegg på eiendommene 711/30 og 81 som eies av Fredrikstad kommune.  

3.4 Krav om konsekvensutredning 

Planinitiativet ble ved varsel om oppstart vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning (FOR 2014-12-19 nr. 1726) og vil ikke falle inn under planer som skal behandles 
etter forskriften. Vurdert opp mot ny forskrift (FOR-2017-06-21-854), er ikke forholdene endret.  

Tiltaket er i all hovedsak i tråd med gjeldende plangrunnlag, og er vist som fremtidig byggeområde 
(B214A og B214B Ringstadåsen) i kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen omfatter også noe 
LNF-område (350 m2). Dette arealet ligger i tilknytning til vendehamre for veiene. Konsekvensutredning 
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er utredet på kommuneplannivå, og tiltaket krever derfor ikke KU. Relevante tema som omhandler miljø 
og samfunn vil allikevel utdypes gjennom planarbeidet.  

3.5 Utbyggingsavtaler 

Det ble varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i samband med varsling av oppstart av 
planarbeid. Det vil inngås en nødvendig utbyggingsavtale for kommunal overtakelse av offentlige anlegg, 
som kjørevei, avløpsanlegg og annen teknisk infrastruktur. 

4 Planprosessen 

4.1 Varsel om oppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad 28.10.2016. Naboer og 
offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 27.10.2016 med innspillfrist 29.11.2016. 

4.2 Merknader til planarbeidet 

Det er mottatt innspill fra 16 instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 
forkortet utgave i vedlegg 2.  

4.3 Medvirkning av barn og unge 

I forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad kommune ble det i 2003 gjennomført en 
stedsanalyse for Nylende. Det ble gjort egne medvirkningsopplegg for barn. 

Som en del av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som lekeområder, snarveier, 
utrygge veier og områder ble kartlagt. Det ble registrert at barn leker i begge delområdene B214A og 
B214B, noe som er naturlig da feltene er skogsområder i tilknytning til skole og boligområder. Området 
er befart og det finnes få spor av barnelek på B214B, mens det i skogsområdene bak eksisterende 
bebyggelse, på B214A, er tydelig at folk ferdes på vei ut i marka. Der krysser stier og tråkk som leder 
mot områdene rundt bronsegravene på Ringstadåsen, 100 meter utenfor planområdet, og videre ut i 
marka. Det vil legges opp til at stier gjennom planområdet vil møte eksisterende stier videre ut i marka. 

Da barns medvirkning i lokalsamfunnsprosjektet anses som dekkende for barns situasjon i området, er 
det ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til medvirkning fra barn og unge ved detaljreguleringen, selv om 
undersøkelsen ble gjort for en del år siden. De fysiske omgivelsene er lite endret siden 2003 selv om 
boligfeltet den gang var nybygget.  

Kommunens barnetalsperson har gitt innspill ved oppstart av planarbeidet. Lovens krav om medvirkning 
vurderes som ivaretatt. 

Ellers ble det avholdt møte med Nylende lokalsamfunnsutvalg i grendehuset den 19.04.2017, der 
planinitiativet ble presentert.  
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5 Planstatus og rammebetingelser 

5.1 Overordnede planer 

5.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplan 

Fylkesplanen for Østfold ble endelig vedtatt 
av fylkesutvalget den 22.08.2018. Nylende 
er her definert som ”lokalsenter (i 
omlandet)”, som bør ha følgende 
funksjoner: Barnehage og barneskole, 
lekeområde, forsamlingslokale, idrettsplass, 
og kollektivtilbud. Nylende har i dag 
barneskole, idrettsplass, lekeområde på 
skolen samt forsamlingslokale, men 
mangler barnehage, og kollektivtilbudet er 
heller dårlig.  

Utbygging av lokalsenter i omlandet skal 
begrenses til den vedlikeholdsutbygging av bolig og næring som er nødvendig for å opprettholde 
levende bygder. Vedlikeholdsutbygging skal tilpasses det enkelte lokalsenters størrelse og behov, slik at 
et akseptabelt servicenivå̊ opprettholdes. Arealbruken i lokalsentrene forvaltes av kommunene 
gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner i tråd med retningslinjene i fylkesplanen, og med 
begrunnelse i en behovsvurdering. I oppstartsmøtet framkom det at skolekapasiteten på Nylende vil 
være dimensjonerende for utnyttelsen i planområdet. Planområdet ligger i dag tett opp mot etablert 
infrastruktur, og i gangavstand til Nylende skole, som på mange måter er lokalsamfunnets omdreinings- 
og møtepunkt. En utbygging her vil kunne styrke grunnlaget for lokale servicetilbud og bidra til en større 
elevmasse på nedleggingstruede Nylende skole. Slik vil et lokalsamfunn med gode bokvaliteter kunne 
opprettholdes. 

5.1.2 Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2023, vedtatt 06.12.2012  

Planområdets aktuelle 
byggefelter er avsatt til 
«framtidig boligbebyggelse» i 
kommuneplanens arealdel 
(gult, markert B214A og 
B214B). De omkringliggende 
områdene er lagt ut som 
«nåværende bebyggelse og 
anlegg» (oransje) og «landbruk-
, natur- og friluftsområde» med 
hensynssone «friluftsliv» 
(grønn med skråskravur).  

Om B214A i kommuneplanen: 
”Dette er et nytt byggeområde 
i Nylende krets. Området er 
beliggende inn til eks. 
bebyggelse i Ringstadåsen og bør sees som en utvidelse av dette området. Det er ledig skolekapasitet 
og arealet ligger nært inn til skolen. Området er i dag uregulert LNFR med hovedsakelig skog og utmark 

Figur 2. Planområdets beliggenhet i kommuneplanens arealdel (de gule feltene 
markert med B214A og B214B). Varslet planavgrensning markert med stiplet linje. 

Figur 1. Utsnitt av fylkesplanen for Østfold, der Nylende er markert 
som lokalsenter. 
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med noe dyrket mark på vestsiden av eksisterende bebyggelse. Ved framtidig regulering skal det 
etableres god adkomst til marka. Samlet areal utgjør ca.30 daa.” 

Om B214B i kommuneplanen: ”Dette er et nytt byggeområde i Nylende krets. Utgjøres av et mindre 
uproduktivt areal langs innfartsveien til Ringstadåsen. Arealet utgjør ca.5 daa og kan være aktuelt for 
tilrettelagte boliger. Området er ikke regulert.” 

5.1.3 Kommunedelplan for bolig – boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune 

Som målbeskrivelse nevnes målene om fortetting i de ulike områdene – i lokalsentrene ikke mer enn 
10% som vedlikeholdende utbygging i lokalsentrene. 

Som utfordringer knyttet til utvikling i lokalsentrene sies det: 

”En felles utfordring for både tetthet og lokalsentrene er nybygging i utbyggingsfelt. En slik utfordring 
handler om tetthet mer enn fortetting, i den forstand at det er vanskelig å styre en hensiktsmessig tetthet 
i slike utbyggingsfelt. Tomtene som skal bebygges er gjerne små for å få plass til mange boliger, men de 
små tomtene blir ofte bebygget av store hus. Resultatet kan bli et utbyggingsfelt med visuelt kaos, og 
hvor boligene får lav bokvalitet på grunn av manglende utearealer, lite sol og mye innsyn.” 

Størstedelen av boligområdet (konsentrert småhusbebyggelse) tenkes bebygget med en helhetlig 
utforming og estetikk. For området avsatt til frittliggende småhusbebyggelse vil bestemmelsene sørge 
for en visuell sammenheng i bebyggelsen. 

Feltene B214A og B214B inngår som framtidig utbyggingsområde i Kommunedelplan for bolig – 
Boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune. Der estimeres det til sammen 45 nye boliger på feltene 
Ringstadåsen B214A og B214B, utbygget i perioden 2017-2022. Planforslaget legger opp til bebyggelse 
noe over kommunedelplanens estimat ved at det er skissert en maksimal utbygging med 48 enheter.  

5.1.4 Overvannsrammeplan, vedtatt 08.11.2007 

Fredrikstad kommune har utarbeidet en overvannsrammeplan som har til hensikt å skape en bevisst 
holdning rundt overvannsproblematikk og overvannshåndtering. Planen er knyttet til 
områdeklassifisering som er tilgjengelig i kommunens kartportal.  

Planområdet er ikke områdeklassifisert mht. hvilke tiltak det er behov for. I nærmeste sone 
(Rostadneset) er det behov for «enkle tiltak». Det ligger nært å anta at behovet er det samme for det 
aktuelle planområdet.  

Prinsippene i overvannshåndteringen er at overvann skal håndteres lokalt. Små nedbørmengder 
infiltreres, større nedbørmengder fordrøyes, og for de største nedbørmengdene skal det finnes trygge 
flomveier. Ved utbygging skal nedbør fordrøyes på eiendommen før overvannet slippes på offentlig nett 
eller annet avløp. Påslippet fra eiendommen til offentlig ledning skal i prinsippet ikke overstige arealets 
naturlige avrenning. 

I forbindelse med planarbeidet er det prosjektert en løsning for overvannshåndtering, som gir en 
tilfredsstillende løsning.  

5.2 Gjeldende reguleringssituasjon 

5.2.1 Gjeldende reguleringssituasjon for det aktuelle planområdet 

Det varslede planområdet er i all hovedsak uregulert, med unntak av en stripe langs planområdets syd-
østre side som overlapper friområdet i reguleringsplan for Ringstadåsen, planID 0106371, vedtatt 
16.12.1993. I planforslaget er området som overlappet friområdet i gjeldende plan tatt ut. Deler av 
planområdet som berører veien, vil overlappe og erstatte deler av gjeldende plan. Imidlertid vil hverken 
formål eller utforming vil endres. 
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5.2.2 Varslet plan og omkringliggende planer: 

1. Varslet planområde - Ringstadåsen 2, planID 01061150, varslet igangsatt 24.10.2016 

2. Reguleringsplan for Ringstadåsen, planID 0106371, vedtatt 16.12.1993. 

3. Reguleringsplan for G/S-vei, Nylende skole – Hauge bru, planID 0106356, vedtatt 17.6.1993. 

4. Reguleringsplan for G/S-vei, Høydalssvingen – Ringstad, planID 0106166, vedtatt 31.01.1983. 

5.3 Avvik fra overordnede planer  

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i overordnede planer bortsett fra følgende 
punkter: 

Boligbyggeprogrammet viser en utbygging med 45 boenheter på Nylende, mens detaljreguleringen viser 
48 boenheter. Boligbyggeprogrammet er i seg selv ikke juridisk bindende, men en retningsgivende 
ramme for utbyggingen. Avviket skyldes at det er lagt opp til en arealeffektiv boform for deler av feltet. 
Denne typologien tilbyr boliger for små husholdninger, noe som mangler i området.  

Parkeringskravet i kommuneplanens arealdel er 2 p-plasser pr. boenhet med bruksareal over 80 m² BRA 
og 1,5 p-plasser pr. boenhet under 80 m² BRA. Parkeringskravet for boenheter under 80 m2 BRA er i 
planen redusert fra 1,5 til 1 P-plass pr. boenhet.  

For flere av boenhetene ville kravet til 1,5 plass i praksis innebære at det ble etablert 2 plasser pr. 
boenhet. Ved å redusere kravet, vil mer areal kunne utnyttes for f. eks. uteopphold. En reduksjon av 
antall biler vil også føre til mindre bilbruk. 

5.4 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjer 

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

5.4.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen (1995):  

Relevant for planforslaget er ønsket om at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forholdene ligger godt til rette for å etablere skjermede felles 
lekearealer og arealer for frilek i umiddelbar nærhet til boligene. Planområdet grenser til 
Fredrikstadmarka, og tilgjengeligheten ut i marka sikres gjennom eksisterende og nye stier. Kort vei til 
skolen vil også være positivt for barna som vil bebo det nye boligområdet. 

 

Figur 3. Reguleringssituasjonen i området. Den varslede plangrensen vist sort stiplet linje. 
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5.4.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):  

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.  

I oppstartsmøtet ble det informert om at området er bilbasert, og at det med forholdene tatt i 
betraktning er sannsynlig vil fortsette å være det. Nybygging av eiendommer i området kommer til å gå 
utover null-vekstmålet i biltrafikk. Blant annet er det en problemstilling at det finnes ingen nærliggende 
butikker i området. Planområdet ligger tett på barneskole og barna her vil kunne gå til skolen, men det 
er ikke til å komme fra at de aller fleste beboere på Nylende vil bruke motorisert kjøretøy for å komme 
seg til arbeid og ærender. Da både arbeidsplasser og handel ligger et stykke fra Ringstadåsen er det 
naturlig å se for seg at beboerne vil koordinere turene sine for å holde antall turer ut fra hjemmet nede. 
Det må likevel legges opp til gode muligheter for bruk av el-bil, el-sykkel og sykkel, slik at deler av 
trafikkveksten kan tas med dette. Avstanden til både Sarpsborg og Fredrikstad sentrum ligger innenfor 
rekkevidde for vanlige «plug-in-hybrid»-biler og alle el-biler, som etter hvert preger statistikkene for 
nybilsalget. 

5.4.3 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) / Kommunal 

Klima og energiplan 2013 – 2017 (2013) 

Hovedmålet med planretningslinjen og den kommunale planen «Klima og energiplan 2013 – 2017», 
vedtatt 06.06.2013, 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.  

På felt B214B legges det opp til flermannsboliger med fire leiligheter per bygning, noe som i seg selv er 
en areal- og energieffektiv boligform. Utbyggingen vil skje i henhold til gjeldende regelverk mht. 
energikrav. Det legges opp til konvensjonelle boliger etter gjeldende TEK, sannsynligvis TEK 17.  

Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det vil tilrettelegges for lading av 
el-bil og el-sykkel i prosjektet. 

5.4.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015.   

Regjeringen skal hvert fjerde år definere sin forventning til kommunal og regional planlegging. 
Forventningene samstilles i et retningsgivende dokument som har til hensikt å bidra til gode og effektive 
planprosesser, en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, samt attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder.  

Planområdet forholder seg til regionale planer, jf. Fylkesplanen. 
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6 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

6.1 Beliggenhet 

Planområdet på Nylende dekker ca. 
45 daa og ligger i en nordøstvendt 
helling med utsikt over Visterflo. 
Planområdet ligger om lag 10,5 km 
nord for Fredrikstad sentrum (13 km 
i kjøreavstand) og 2,6 km sørøst for 
Sollikrysset og E6. Sykehuset Kalnes 
ligger 8 km unna (i kjøreavstand) og 
Sarpsborg 12,7 km (i kjøreavstand). 
Nærmeste dagligvarehandel finnes 
på Rolvsøy og Greåker omtrent 7 km 
unna. 

 

Fra fylkesvei 112 langs Visterflo ankommer man planområdet fra krysset mellom 112 og fylkesvei 358 
Elindveien, og svinger så av Elindveien opp Ringstadbakken. l krysset mellom Ringstadbakken og 
fylkesvei 358/Elindveien er sikten ikke tilfredsstillende mot vest. Siktutbedring i krysset skal være 
gjennomført før igangsettingstillatelse for nye boliger kan gis. Dette sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. Det må også opparbeides nye adkomstveier til planområdets to byggefelter 
fra hhv. Ringstadbakken og Ringstadåsen.  

Bebyggelsen er tenkt plassert på to ulike felter; nordvest for Nylende skole, langs Ringstadbakken 
planlegges flermannsboliger (byggeområde B214B). Sydvest for dagens bebyggelse i Ringstadåsen 
planlegges konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende eneboliger (B214A).  

Planens avgrensning følger i hovedtrekk avgrensningene til feltene B214A og B214B. I det varslede 
planområdet ble det tatt med ekstra areal for eventuelle frisiktlinjer, adkomst og grønnstruktur.   
  

 

 

Figur 4. Ringstadåsen ligger nord for 
Fredrikstad og nordvest for Sarpsborg. 
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6.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Byggeområdene som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel 
framstår i dag som skog av 
varierende bonitet, samt noe 
dyrka mark. Byggeområdene er 
i dag ikke bebygget. Figuren til 
høyre viser eksisterende 
bebyggelse med rosa farge, 
skog og utmark som grønn og 
dyrket mark som gult. Det 
varslede planområdet er vist 
med stiplet linje. 

Planområdets søndre del 
(B214A) består delvis av fast 
fjell som stedvis er dekket med 
lyng og gran- og furuskog. Midt 
i planområdet langs den 
øverste veien i Ringstadåsen 
finnes et område med dyrka mark. Dette er en liten, relativt bratt jordlapp i tilknytning til et større 
område dyrket mark tilhørende Ringstad gård (gnr./bnr. 711/1).  

Planområdets nordre del, nord for Ringstadbakken og Nylende skole (felt B214B) består av skog med 
lav bonitet. Deler av byggeområdet her består av dyrka mark, og noe ekstra dyrka mark her er også 
innlemmet i det varslede planområdet. Dette skal ikke bebygges, men er tatt med i varslingen for å sikre 
adkomst og sikt.  

I planområdets søndre del finnes flere stier fra eksisterende bebyggelse mot bronsegravene på toppen 
av Ringstadåsen og videre ut i Fredrikstadmarka. Stier ut i friområdet fra eksisterende og ny bebyggelse 
i området skal sikres gjennom planarbeidet.  

6.3 Stedets karakter 

Eksisterende bebyggelse på Ringstadåsen er oppført som 34 frittliggende eneboliger med romslige 
hager. Reguleringsplanen for det eksisterende boligområdet ble vedtatt 16.12.1993, og Ringstadåsen 
ble bygget ut i årene etter dette. Området bærer preg av at det er bratt, samtidig som bebyggelsen i 
stor grad består av lite terrengtilpassede ferdighus. Den eksisterende bygningstypologien, av 
frittliggende småhusbebyggelse med saltak, er enhetlig men med ulik detaljering. De fleste boligene er 
oppført i halvannen etasje. Der det er brattest, er boligene bygd med underetasje. Mye av bebyggelsen 
har anlagt store fyllinger langs veien. Den eksisterende veien på Ringstadåsen er brattere enn kommunal 
veinorm på 8%; mellom 11,5-12%. 

Figur 5. Oversiktskart som viser arealbruken i og omkring det varslede 
planområdet. Grønn farge indikerer skog, oransje farge indikerer dyrka mark. 
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Bebyggelsen på Ringstadåsen har fantastisk utsikt mot Visterflo. Nordvest for planområdet ligger 
Ringstad gård, adskilt fra bebyggelsen på Ringstadåsen med et lite skogsdrag. Denne skogteigen ligger 
innenfor det varslede planområdet. 

6.4 Landskap 

Planområdet ligger i en nordøstvendt helling som skrår opp fra det flate kulturlandskapet langs Visterflo. 
Planområdet starter på 12 m o. h. på jordet langs Ringstadbakken, og strekker seg oppover til om lag 
80 m o.h. øverst i skogen bak eksisterende bebyggelse. Ringstadåsen strekker seg videre opp til 

Figur 6. Bildene viser typisk bebyggelse og terrengbearbeiding på Ringstadåsen.  
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90 m o. h. Den nye bebyggelsen på 
Ringstadåsen vil komme langs 
Ringstadbakken (B214B), samt på oversiden 
av eksisterende boliger mot sydvest, ved 
Ringstadåsen (B214A). 

Sydvest for planområdet ligger 
Fredrikstadmarka med skogsvegetasjon, 
som vil kunne skygge for sola på dag- og 
kveldstid. En utbygging vil medføre at deler 
av den eksisterende vegetasjonen hugges 
ned slik at solforholdene bedres for både 
eksisterende og framtidige boliger.  

Ringstadåsen er nordøstvendt, og har 
dermed ikke de beste forholdene for 
kveldssol. Befaringer i planområdet viser dog 
at solforholdene er bedre enn man kunne 
tro. Deler av bebyggelsen vil få kveldssol 
sommerstid. Her er det dyrket mark mot 
nordvest som ikke kaster skygge.  

 

Det er nettopp landskapet som tilfører planområdet de største kvalitetene. Med utsikt mot Visterflo og 
kulturlandskapet, og med stier ut i turterrenget i Fredrikstadmarka rett ved, vil de nye boligene i 
planområdet kunne by på varierte landskapsopplevelser. 

I den grad Fredrikstad er vindutsatt, vil Ringstadåsen kunne oppleve en større vindlast enn en del av de 
lavereliggende boligområdene. En bør derfor beholde mest mulig eksisterende vegetasjon der dette er 
mulig. Dette er også viktig for fjernvirkningen fra Visterflo. Samtidig er dette en avveining der sol også 
må hensyntas. Bebyggelsen ligger i le for den dominerende vindretningen i Fredrikstad sommerstid, 
som er fra sydvest. Over felt B214B krysser en bekk. Denne er delvis lagt i rør ned mot riksveien. På 
befaringstidspunktet (4.11.2016) var bekken tørrlagt. 

Figur 8. Venstre: Dyrket mark på felt B214A, sett mot sørøst. Høyre: Skogsområder syd for åkerlappen. Deler av skogen er 
nylig hugget. 

 

Figur 7. Øverst: Skog i jordekanten med lav bonitet, 
B214B. Sett mot sørøst. Nederst: Utsikt fra 
byggeområde B214B mot Visterflo 
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6.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner 

Det er fra tidligere registrert kulturminner i 
form av f. eks. gravrøyser i området rundt 
Visterflo som viser at det ha bodd folk i 
området i lang tid.  

I forbindelse med planarbeidet er det derfor 
utført grundigere arkeologiske registreringer 
gjennom sjakting, prøvestikk og bl. a. datering 
av funn som ble gjort. Det er gjort funn av 
automatisk fredete kulturminner i den øvre 
delen av planområdet.  

Det ble registrert en gravrøys (Id.: 229053) og 
to steinalderboplasser (Id.: 229163 og 
Id.: 229053). Lokalitet 229163 ligger delvis 
utenfor det varslede planområdet. Funnene 
viser sannsynligvis rester etter en 
steinalderboplass. 

Det er aktuelt å frigi lokalitet 229055 gjennom utgraving, mens lokalitetene 229163 og 229053 søkes 
bevart gjennom reguleringsplanen. Lokaliten id. 229055 er merket med bestemmelsesområde #1 i 
plankartet. Tilstøtende kullgrop id 238557 er merket #2, og frigis uten utgraving.  

Kulturmiljø 

Beliggenheten ved vannveier og landbruksområder gjorde landet rundt Rolvsøy til et viktig sted i 
vikingtiden. Gårdsnavnene i området, bl. a. Ringstad, stammer angivelig fra denne tiden. Rundt 
storgårdene i Nylende ble det formet flere grender med spredt bebyggelse i det forholdsvis åpne 
landskapsrommet sørvest for planområdet. Ringstadåsen ligger noe isolert fra dette landskapsrommet, 

Figur 9. Utsikt mot Visterflo fra jordet på felt B214A. 

Figur 10. Registrerte funn på Ringstadåsen, byggeområde B214A 
våren 2017. 
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men ligger i tilknytning til Visterflo som har betydd mye for kommunikasjon og senere industriell 
virksomhet i nærområdene. Fra midten av 1600-tallet økte folketallet, og det ble ryddet plass for en 
rekke husmannsplasser som ble etablert i tilknytning til gårdene i Nylende. Fra midten av 1700-tallet 
sysselsatte sagbruket ved Solli og teglverksvirksomhet langs Glomma både bønder og husmenn i 
området. Nylende lå sentralt i denne situasjonen. Den første faste skolen i det som etter hvert ble 
Rolvsøy kommune, ble etablert i Nylende i 1862 og utvidet i 1921. Bedehuset, som nå er velforeningshus 
rette ved planområdet, sto ferdig i 1934. Rett etter krigen ble Nylende idrettsforening stiftet ved 
fotballplassen ved Ringstad, og i 1975 ble den nye skolen bygget ved idrettsplassen. Dagens boligfelt ble 
oppført de siste 10-15 årene, og danner sammen med bla. skole, idrettsforening og velforeningshus et 
levende lokalsamfunn. 

6.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal 
interesse innenfor planområdet. Miljødirektoratets naturbase og 
artsdatabanken er benyttet som kilde, og det er gjort supplerende 
befaringer for å avdekke om det f. eks. finnes hule eiker. Det vokser 
imidlertid en hul eik (id.: 10611390) ved Elindveien i nærheten av 
området der det etter planens rekkefølgebestemmelser vil være 
nødvendig å opparbeide frisikt. Denne eika eller dens rotsone vil ikke 
komme i konflikt med frisiktsonen. 

I vestre del av planområdet ligger en skogteig med lågurtskog med rik 
bakkevegetasjon, merket med rødt i kart til høyre. Lågurtskog er i seg 
selv utbredt, men kan potensielt romme sjeldne arter. Det er 
registrert treslag som bjørk (dominerende), osp, gran, rogn og svartor. 
Av bakkevegetasjon er det registrert skogfiol og tveskjeggveronika. 
Begge er livskraftige på rødlista. Deler av dette arealet vil berøres av 
utbyggingen. Det er ikke registrert naturverdier av spesiell verdi innenfor planområdet eller i 
influensområdet.  

Planområdet er i dag ubebygd. Skogen på felt B214B har lav bonitet og består av blandingsskog med 
løv- og bartrær, mens skogen på B241A har middels til høy bonitet. Skog langs åkerlappen på B214A er 
nylig hugget. Skogen her består større og mindre bartrær; furu og noe gran. Skogtypen i området er 
svært vanlig i regionen og ligger helt i utkanten av Fredrikstadmarka.  

En kan ikke se at tiltak som følge av planen vil kunne endre forholdene i de registrerte 
naturvernlokalitetene.  

6.7 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområder.  

Nærområdet byr på svært gode muligheter for rekreasjon og uteopphold. I umiddelbar nærhet av 
planområdet finnes Rolvsøymarka med stier og skogsområder. Det er stor variasjon i stier og åser i 
marka, der en kan gløtte utover elvelandskapet langs Visterflo. Ved skolen og på andre siden av 
Solliveien finnes et idrettsanlegg. 

Figur 11. Skogteig med lågurtskog. 
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Riksvei 112 Solliveien ligger som en 
barriere mellom bebyggelsen og Visterflo, 
og det er få steder der nærheten til 
elvelandskapet er utnyttet som 
rekreasjonsområde. Her finnes uutnyttede 
potensialer for framtiden. Nylende 
lokalsamfunnsutvalg har også planer om å 
tilrettelegge elvekanten ved Visterflo med 
benker, grillplass og gapahuk. På 
Rostadneset, om lag 2 km sørøst for 
Nylende finnes en populær badeplass. 

Planområdet er befart, og flere av stiene 
innenfor planområdet som er merket av på 
turkart er ikke synlige i terrenget blant 
annet pga. hogst i randsonen av 
skogsområdet, og kan legges om noe uten 
at antallet stiforbindelser endres. 

 

6.8 Landbruk 

Begge byggeområdene innenfor planområdet inneholder noe dyrka mark. 

Deler (7,8 daa) av byggeområdet B214A er 
på dyrka mark med grunnforhold tynn hav-
/strandavsetning, og deler av området er 
på bart fjell med stedvis tynt dekke. Jordet 
på dette feltet er en aleneliggende teig 
mellom skog og boligbebyggelsen i 
Ringstadåsen.  

En liten del av byggeområdet B214B består 
av dyrka mark. Det planlegges ikke 
bebyggelse her, men ca. 0,6 daa dyrka 
mark innenfor byggeområdet vil måtte 
benyttes til å løse adkomstforhold, da det 
er nødvendig med noe oppfylling.  

I henhold til særskilte bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel, skal jordlovens 
§§9 og 12 gjelde på jordbruksarealer avsatt 
til framtidig byggeområde, fram til arealet 
faktisk tas i bruk til byggeformål. 

6.9 Trafikkforhold og mobilitet 

6.9.1 Kjøreatkomst  

Man ankommer Ringstadåsen fra FV 112 Soliveien ved å ta av denne til Elindveien, og deretter raskt ta 

Ringstadbakken sydvestover. Ringstadbakken er kommunal vei, og vil bli adkomst til planområdet. Felt 

B214B vil få atkomst fra Ringstadbakken, før en ankommer Nylende skole og eksisterende bebyggelse 

på Ringstadåsen. Felt B214A vil få adkomst fra det øverste området i Ringstadåsen. For å ankomme 

B214A må en dermed kjøre gjennom eksisterende boligområde. Den eksisterende veien er utformet 

som en sløyfe, og det er omtrent like langt uansett hvilken vei man velger å ta opp til felt B214A. 

Figur 12. Turkart for Ringstadåsen/Rolvsøymarka som viser turstier i 
området. 

Figur 13. Jordbruksareal innenfor byggeområdene. 
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6.9.2 Veisystem 

l krysset mellom Ringstadbakken og fylkesvei 358 Elindveien er sikten ikke tilfredsstillende mot vest. 

Siktutbedring i krysset skal være gjennomført før igangsettingstillatelse for nye boliger kan gis. Dette 

skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelse.  

Fartsgrensen langs fv. 358 er 80 km/t. Fylkesveien er uregulert, og det er for tiden ingen konkrete planer 

om å forkjørsregulere den. Det betyr at siktkravet mot vest i utgangspunktet er 20 m X 100 m. Fordi 

fartsnivået her høyst sannsynlig er lavere enn fartsgrensen på grunn av nærheten til krysset med fv. 112 

Soliveien, og det på lengre sikt ikke er utenkelig at fv. 358 forkjørsreguleres, vil Statens vegvesen kunne 

akseptere at sikten i krysset (sikttrekanten) settes til 6 m X 60 m i begge retninger. Ivaretakelse av 

siktkravet mot vest kun krever tiltak på areal eid av Fredrikstad kommune.  

6.9.3 Trafikkmengde 

Fv358 (Elindveien) har pr. 2017 en ÅDT på 607 for den aktuelle strekningen. Fv 112 har pr. 2017 en ÅDT 

på 4316 for den aktuelle strekningen.  

Nylende er i stor grad bilbasert, men har også et godt lokalt servicetilbud i form av barneskole og 
fritidstilbud i gangavstand. Ved beregning av trafikkvekst tas det utgangpunkt i at hver husstand vil 
generere 4 bilturer på døgnbasis. Med 50 boenheter tilsvarer dette rundt 200 biler i døgnet totalt (ÅDT). 

6.9.4 Ulykkessituasjon 

Det er innrapportert 7 trafikkulykker i nærheten av krysset mellom Fv 112 Solliveien og Fv 358 Elindveien 
i perioden 1977 fram til 2016, hvorav 3 av ulykkene fant sted i selve krysset. Fotgjengere var involvert i 
en av disse ulykkene.  

6.9.5 Myke trafikanter og kollektivtransport 

Planområdet ligger i kort gangavstand fra Nylende skole. 
Veiene i Ringstadåsen mangler fortau, og deles av alle 
trafikanter, men terrenget og boligområdets utforming 
gjør at farten på biltrafikk ved skolen og i Ringstadåsen 
forøvrig holdes lav. Det er også regulert stiforbindelse på 
tvers av vegstrukturen, som fungerer som snarvei til 
skolen. 

Det er anlagt gang- og sykkelvei langs Rv 112 Soliveien. 

Planområdet ligger 14,3 km fra Fredrikstad langs 
sykkelveier, og det estimeres ca. 45 minutters sykkeltur 
til sentrum. Til Sarpsborg sentrum estimeres en 
sykkeltur på ca. 43 min (12,4 km), og til Kalnes 38 min 
(9,1 km). Avstandene til alle disse arbeidsmarkedene er 
håndterbare for mange sykkel- og el-sykkelpendlere. Det 
er som nevnt etablert gang- og sykkelvei langs vestsiden 
av Soliveien opp til Seppoveien ved Sollikrysset. Veien 
inngår i ”Rute 3, Soliruta” til Rolvsøysund, og deretter 
”Rute 1, Rolvsøyruta” inn til Fredrikstad sentrum, i 
sykkelhovedplanen datert september 2009. 
Sykkeltraseen er sammenhengende fra planområdet til 
Fredrikstad sentrum.  

Det ligger en bussholdeplass på øst- og vestsiden av 
Soliveien, nordøst for Nylende skole. Hit er det 2 

Figur 14. Sykkelrute 3, Soliruta fra Seppoveien til 
Rolvsøysund. 
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minutter å gå fra byggeområde B214B, og 5 minutter fra byggeområde B214A. Her passerer bussrute 
316 Moss-Rygge-Råde-Solli-Rekustad-Fredrikstad. Denne ruten kjøres kun på skoledager, og har en 
avgang mot Greåker videregående skole om morgenen, og to mot Rolvsøysund (der man kan ta buss 
videre til hhv. Fredrikstad og Sarpsborg) på, og en fra Kirkestien ved Rolvsøysund til Moss på 
ettermiddagen.  

Det er ingen andre kollektivtilbud forbi Nylende. Nærmeste kollektivholdeplass med hyppige avganger 
til Fredrikstad og Sarpsborg er bussholdeplassen ved Rolvsøysund omtrent 6 km unna. 

I Sollikrysset 2,9 km nordvest for planområdet stopper buss 211 Kalnes-Sarpsborg-Heie-Høysand-
Kvastebyen èn gang i timen på hverdager, og forbinder Sollikrysset med Råde jernbanestasjon og 
Sykehuset Østfold Kalnes. Råde jernbanestasjon er nærmeste jernbanestasjon, 10,6 km fra 
planområdet. 

6.10 Barns interesser  

Det er gode muligheter for ulike typer lek i umiddelbar nærhet til området. På Nylende ligger skolen 
med fine uteområder, husker, lekeplass og ulike ballplasser, og her finnes også et idrettsanlegg. 
Rolvsøymarka ligger rett bak planområdet, der stier fra boligområdene leder ut i skogen. Alle 
boligenhetene her har egen hage, og mye av frileken for barna i Ringstadåsen foregår på kryss og tvers 
av eneboligenes hager. 

Lekeplassen ved den eksisterende bebyggelsen i Ringstadåsen er svært bratt og lite i bruk. Det er derfor 
behov for opparbeidelse av tilgjengelig nærlekeplass tilrettelagt de minste barna.  

Barnetalspersonen i Fredrikstad kommune har uttalt seg i forbindelse med planoppstart. Hun uttaler at 
det er meget positivt at Ringstadåsen skal utvides i tråd med eksisterende bebyggelse på Ringstadåsen 
med konsentrerte og frittliggende eneboliger. Hun skriver også i sitt innspill at det må settes av god 
plass til adkomst og grønnstruktur, og at det er viktig at planområdet inneholder gode lekeområder – 
det er ikke tilstrekkelig at barn og unge kan bruke skolens uteareal. 

På Nylende vil summen av skogen, skolen, idrettsanlegget, private hager og nyetablerte nærlekeplasser 
sørge for gode og varierte lekemuligheter for barna beboende i området. 
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6.11 Sosial infrastruktur 

Planområdet ligger landlig til, i tilknytning til 
det etablerte boligområdet i Ringstadåsen. 
Her finnes Nylende barneskole i gangavstand, 
som fungerer som sentrum for hele 
lokalsamfunnet på Nylende. Ramsjø 
gårdsbarnehage er nærmeste barnehage, ca. 
3 km vestover. Rekustad er nærmeste tettsted 
med legesenter, eldresenter, videregående 
skole m. m, ca. 6 km fra planområdet. På andre 
siden av Rolvsøysund ligger Greåker med flere 
servicetilbud og møtesteder, men Greåker 
ligger innenfor Sarpsborgs kommunegrense. 
Nærmeste dagligvare ligger på Rolvsøy, snaue 
7 km fra planområdet. Det er omtrent 13,5 km 
til Fredrikstad sentrum i kjøreavstand. Her 
finnes rådhuset, kino, teater, kafeer m.m. 

6.11.1 Handel 

Nærmeste handlemulighet ligger i 
Rolvsøyveien 402 på Rolvsøy, der det finnes en 
Rema 1000 dagligvarehandel. Rett ved denne 
er det også et par bensinstasjoner. Litt 
nærmere byen finnes Dikeveien 
handelsområde, med et stort antall større 
butikker som selger alt fra møbler og 
byggevarer til elektronikk og sportsutstyr. Her 
ligger også Østfoldhallen kjøpesenter, med 
bl.a. en svært velassortert dagligvarehandel.  

På Greåker finnes det også dagligvarehandel.  

I Sollikrysset 3 km nord for planområdet finnes 
også en bensinstasjon. 

 

 

6.11.2 Skolekapasitet og barnehagedekning 

Nærmeste barnehage er Ramsjø Gårdsbarnehage, ca. 3 km fra planområdet. Barnehagen har for tiden 
59 barn og 15 ansatte fordelt på 4 avdelinger. I tillegg finnes det flere barnehager på Rolvsøy.  

Nærmeste barneskole er Nylende skole, ca. 100 meter fra byggeområde B214A og ca. 500 meter fra 
byggeområde B214B. Nærmeste ungdomsskole er Haugåsen ungdomsskole, som ligger omtrent 9,2 km 
fra planområdet i kjøreavstand. Steinerskolen i Fredrikstad er et privat skoletilbud med både barne- og 
ungdomsskole, og ligger på Rolvsøy, 7,2 km fra planområdet. 

Tilgjengelige prognoser (barnehage- og skolebruksplan 2015 – 2025) viser at Nylende skole har ledig 
kapasitet, både på kort og på lang sikt. Den framtidige utbyggingen på Ringstadåsen inngår i disse 
prognosene.  Skolen er nylig rehabilitert, både bygg og uteanlegg.  

Figur 15. Gang- og kjøreavstander til sosial infrastruktur i 
nærheten av planområdet.  
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Ved Nylende skole er elevtallet synkende. Det er en utfordring å utnytte denne ledige kapasiteten på 
bakgrunn av skolens geografiske plassering. Det har tidligere vært foreslått å legge ned Nylende skole 
og flytte disse elevene til Rekustad skole og Ambjørnrød skole. Utbygging innenfor planområdet vil 
kunne utnytte den ledige skolekapasiteten på Nylende noe, og dermed hindre nedleggelse av skolen. 
Nylende skole er lokalsamfunnet sitt sosiale omdreiningspunkt, og en nedleggelse av denne vil gjøre at 
Nylende mister sin viktigste sosiale arena. 

6.12 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i Ringstadåsen er relativt bratt. Det bør likevel være en målsetning å kunne forme boliger og 
veier med god tilgjengelighet der dette er mulig. På grunn av høydeforskjellene vil det imidlertid være 
vanskelig å opparbeide alle veier og stier med stigningsforhold som tilfredsstiller kravene til universell 
utforming uten å gjøre voldsomme terrenginngrep.  

Det vil ikke legges opp til bebyggelse som utløser krav om universell utforming, men det planlegges 
delvis for en boligtype som enkelt kan tilrettelegges for bevegelseshemmede. 

6.13 Teknisk infrastruktur 

6.13.1 Vann og avløp 

Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsledninger via et nytt anlegg. På grunn av 
høydeforskjellene vil det være nødvendig å øke trykket på vannet. Avløpsanlegget vil bli lagt i veien og 
føres sammen med det eksisterende anlegget i Ringstadåsen. 

Figur 16. Elevtallsprognose VS kapasitet ved Nylende skole 
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6.13.2 Overvannshåndtering 

Siden mye av området allerede består av fast fjell med lite vegetasjon, vil ikke avrenningssituasjonen 
endres vesentlig ved en gjennomføring av tiltaket. Ny bebyggelse vil allikevel begrense naturlig innsig til 
grunnvannet, samtidig som andelen harde flater vil øke hastigheten på avrenningen. Dette vil potensielt 
kunne føre til ulempe for arealene som ligger nedenfor, samtidig som flomtoppene i vassdrag nedstrøms 
vil bli større.  

Planen stiller krav om at overvannshåndteringen løses på en måte som ikke medfører ulempe for 
naboeiendommer eller andre områder «nedstrøms» for planområdet. Utbyggingen skal skje i tråd med 
godkjente løsninger for overvannshåndtering for å sørge for at avrenningstakten fra området forblir 
uendret. Mulige løsninger for avrenning er løst gjennom planprosessen. Den nordligste delen av 
planområdet vil tilkobles eksisterende anlegg i øst, mens overvann fra det sydligste område føres til 
bekk i nord. 

6.13.1 Energiforsyning 

All nye kabler innenfor byggeområdene skal legges som jordkabel. Norgesnett Fredrikstad AS (tidligere 
FEN) har bare lavspentkabel i Ringstadåsen. Det reguleres inn plass til transformatorstasjon forholdsvis 
sentralt langs hovedadkomstveien i planområdet. Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for 
fjernvarme. 

6.14 Grunnforhold 

Kartutsnittet til høyre viser planområdet i NGUs løsmassekart. Kartet er utarbeidet for en visning i 
målestokk 1:50 000, og gir derfor ikke detaljert bilde av forholdene i området. 

Det øverste byggeområdet, B214A, består 
delvis av et jorde med tynn havavsetning 
(lys blå) og delvis av bart fjell med stedvis 
tynt dekke (rosa). 

I kartet vises det nederste byggeområdet, 
B214B, delvis som tykk (mørk blå) og tynn 
havavsetning (lys blå), samt fast fjell. 
Havavsetningene er i dag dyrket mark, og 
avgrenses av et parti med fast fjell som 
representerer selve området som skal 
dyrkes 

Figur 17. Utsnitt av NGUs løsmassekart over 
området. 
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Området er befart for avdekke hvorvidt det har skjedd tidligere hendelser med steinsprang eller skred i 
nyere tid. Fjellet virker stabilt med få spor etter utglidninger. Sør i planområdet ligger det mindre blokker 
i landskapet, men disse representerer tidligere tiders uttak av stein. De bratteste arealene ligger sydøst 
i byggeområde B214A, langs tilstøtende naboer.  

Det vil være nødvendig å sprenge deler av adkomsten og veitraseen på felt B214A. Fjellet vil her sikres. 
Fjellet i området består av granitt som kan være uranholdig og som dermed vil avgi radon. Det vil derfor 
vurderes å gjøre 
avbøtende tiltak ut over 
vanlig radonsperre. 

Når utbygging skjer inntil 
og i nærheten av dyrka 
arealer er det viktig at 
overvann blir håndtert på 
en tilfredsstillende måte. 
Utbygging vil kunne føre 
til en raskere avrenning, 
som kan være 
utfordrende for 
tilstøtende områder. 
Bekker og drenering som 
tidligere tok unna vann fra 
samme område, vil i 
perioder med mye nedbør 
ikke klare å ta unna vannet 
og det blir stående vann 
på utsatte jorder. Det 
foreligger planer som viser 
at overvannet blir 
tilfredsstillende ivaretatt.  

Figur 19. Rester av steinbruddsvirksomhet på den høyereliggende delen av byggeområde 
B214A. 

Figur 18. Planforslaget åpner for utbygging (gult) i et bratt terreng med skrinn mark / fast fjell. Skillet mellom 
havavsetningene og fast fjell følger jordekanten, som er indikert med den røde tykke linjen. Bakgrunnskartet fra NGU gir 
ikke et riktig bilde av en faktiske situasjonen i området. 
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6.15 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten for deler av Fredrikstad overvåkes kontinuerlig i St. Croix krysset. Med bakgrunn i 
målinger, topografi og lokalklimatiske forhold har Fredrikstad kommune utarbeidet luftsonekart (2012) 
som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).  

Nylende er ikke tatt med på disse kartene, da luftsonekart først og fremst er aktuelt i byområder elle 
trafikkknutepunkt hvor største trafikkmengde er over 8000 ÅDT. Planområdet ligger landlig til og 
luftforurensning neppe er et problem her. 

6.16 Støyforhold 

Fredrikstad kommune har gjort målinger/beregninger av enkelte støykilder tilgjengelige gjennom sin 
nettside, jf. figuren ovenfor. På Nylende er det gjort beregninger for Solliveien øst for planområdet, og 
Elindveien nord for planområdet. Beregningene av trafikkstøy viser at planområdet i hovedsak ligger 
utenfor influensområdet. Et lite areal helt øst i det varslede planområdet ligger i «gul» støysone, men 
her planlegges ingen tiltak og området endelig tatt ut av planen. Planområdet regnes ikke som 
støyutsatt. 

6.17 Levekår og folkehelse 

Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I denne 
reguleringsplanen kan levekårene f. eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng. 
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2016 rangert levekårene i ulike soner, 
basert på 18 levekårsparametere: 

1 Barneandel  10 Sosialhjelpsmottakere 

2 Innvandrere  11 Arbeidsavklaringspenger 

3 Flyttinger  12 Unge uførepensjonister  

4 Utdanning  13 Overgangsstønad 

Figur 20. Kartet til ovenfor viser planområdet med  støysonekart for Fredrikstad.  
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5 Ikke oppnådd kompetanse, VGS  14 Aldersstandardiserte dødelighetsrater 

6 Nettoinntekt  15 Andel aleneboende 

7 Personer i 
lavinntektshusholdning. 

 16 Barn med enslige foreldre 

8 Barn i lavinntektshusholdninger  17 Leide boliger 

9 Registrert arbeidsledighet  18 Boligtyper 

Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som 
helhet varierer fra 5 til 38,17. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Rolvsøy 
nord» på 19,17 – eller 18. plass av 42 soner totalt. Til sammenligning har Kråkerøy syd lavest score på 
5, og kommer dermed best ut.  

Hovedvekten av boliger innenfor levekårssonen består av frittliggende eneboliger med innslag av 
konsentrert småhusbebyggelse. Det er ikke registrert blokker i området. Det er registrert middels høy 
dødelighet for beboerne i området. Dette har trolig sammenheng med de generelle sosioøkonomiske 
forholdene der Rolvsøy nord scorer middels i Fredrikstad. Statistikken kan også påvirkes av at eldre 
mennesker flytter ut av området de siste leveårene (og da er ikke de siste 5 leveårene medregnet). 

Det legges opp til å øke variasjonen av boligtyper på Nylende, med leiligheter og konsentrert 
småhusbebyggelse. En kan se for seg at deler av beboerne i området som i dag bebor en større enebolig, 
ønsker en mer lettstelt bolig og derfor vil kunne velge å bosette seg innenfor planområdet i en bedre 
tilpasset bolig. Dette vil øke mobiliteten i befolkningen og åpne for at et større antall mennesker vil 
bedre sine levekår. 
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7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er basert på 
en sjekkliste fra DSB. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. 
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i 
planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse  

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

• Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

• Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

• Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift 

over lengre tid 

• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

              Konse- 

              kvens: 

Sannsyn- 

lighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
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Hendelse/situasjon  Aktue

lt? 

Sann-

synlig 

Kons. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Masseras/skred  Nei     

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Nei     

5. Tidevannsflom  Nei     

6. Radongass Ja 2 3  Aktsomhetskart viser at grunnen i 

størsteparten av består av bergarter 

som kan avgi radongass, se merknad 

etter tabell. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt  Ja 2 1  I Fredrikstadsammenheng er deler av 

planområdet forholdsvis vindutsatt da 

det ligger høyt. Dette området ligger 

dog skjermet for vind fra sydvest av 

Ringstadåsen og skogsvegetasjon i 

marka, som er den dominerende 

vindretningen i Fredrikstad sommerstid. 

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Ja 3 2  

 

Det er registrert en skogteig med 

lågurtskog innenfor det varslede 

planområdet. En mindre del av dette 

arealet berøres av vendehammer. 

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet  Ja 4 3  Det er gjort funn av to 

steinalderboplasser og en gravrøys 

innenfor planområdet. Den vestligste 

lokaliteten sikret med hensynssoner og 

innlemmes i grønnstruktur. Den 

østligste vil kunne frigis og utgraves 

etter en eventuell godkjenning fra 

riksantikvaren.  

14. Kulturminne/-miljø  Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Nei     
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24. Park; rekreasjonsområder Ja 2 2  Stier ut i marka fra eksisterende 

bebyggelse krysser byggeområdet. 

Disse funksjonene bør ivaretas og 

videreføres gjennom planarbeidet.  

25. Vannområder for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Nei     

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akuttforurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 1 1  Trafikkvekst gir moderat økt 

støybelastning.  

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Ja 2 3  Bratt bakke kombinert med kun én 

felles adkomst kan begrense 

framkommelighet. 

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  1 2  Trafikkvekst gir økt risiko 

45. Ulykke med gående/syklende Ja  2 2  Trafikkvekst gir økt risiko 

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 1 3  Mulighet for sprengningsuhell. 

47. Andre ulykkespunkt Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     
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8 Planforslaget 

8.1 Plantype, detaljeringsnivå og forholdet til overordnede planer 

Forslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan. Erfaringsmessig kan for detaljerte 
reguleringsbestemmelser forårsake behov for reguleringsendringer eller dispensasjoner når planen skal 
gjennomføres, noe som er tidkrevende og kostbart både for kommune, utbygger og boligkjøper. Det 
legges derfor opp til en viss fleksibilitet i planen slik at den kan forvaltes på en hensiktsmessig måte. 

Terrengtilpassing, utforming/sikring av uteområder og sammenhengene med de tilstøtende områdene 
er blant de viktigste aspektene denne detaljreguleringsplanen vil ivareta. Planen regulerer ikke 
bygningsplassering og utforming i detalj, men styrer høyde, utnyttelsesgrad og byggeavstand samtidig 
som den sørger for at det opparbeides tilstrekkelig med f. eks. støyfrie leke- og uteoppholdsarealer og 
parkering sett i forhold til antall boenheter.  

8.2 Planens idé 

Hovedgrepet i planen er å tilrettelegge for tre hoveddelområder med ulike boligtyper. Leiligheter og 
konsentrert småhusbebyggelse vil tilføre helt nye boligtyper til Nylende, og dermed øke 
lokalsamfunnets fleksibilitet gjennom et nytt boligtilbud. Samtidig tilføres en liten gruppe frittliggende 
eneboliger til de eksisterende på Ringstadåsen, da Nylende er et attraktivt område for barnefamilier 
som ønsker seg en landlig bolig, men i et lite, veletablert samfunn. Det er lagt vekt på å finne løsninger 
som gjør at eksisterende boligområde på Ringstadåsen fungerer godt sammen med utvidelsen. Det er 
f. eks. lagt inn buffersone mellom eksisterende og nye boliger, og stisystemene i området er delvis 
videreført og forsterket gjennom planforslaget. Samtidig vil de planlagte boligene representere noe 
nytt, ved at det legges inn konsentrert småhusbebyggelse, og bestemmelser om at fargevalget på 
bygningene skal være tilpasset omgivelsene. 

Byggeområde B214B i kommuneplanens areal bebygges med leiligheter i småhus. Her settes området 
rundt eksisterende bekkedrag av til grønnstruktur og lek. Leilighetsbyggene vil ligge med utsikt over 
Visterflo. Byggeområde B214A deles i to, med konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende 
eneboliger i ulike felt. Mellom disse to delfeltene legges grønnstruktur og lekearealer i et større område 
i overgangen mot markagrensa. Dette grøntområdet omkranser kulturminner fra steinalderen; en 
steinalderboplass og en gravrøys, og vil fungere som inngangsport til Rolvsøymarka.  

Det er utarbeidet et forprosjekt for en mulig utbygging og veiføring innenfor planområdet. Som følge av 
automatisk fredete kulturminner og det bratte terrenget, er veiføringen en viktig premiss inn i 
utformingen av arealdisponeringen. Denne er lagt til grunn for utformingen av planen og for 
illustrasjonene som følger denne planbeskrivelsen. Illustrasjonsplanen viser den ønskede utnyttelsen av 
området men er ikke juridisk bindende.  
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8.3 Reguleringsformål 

8.3.1 Arealkategorier og arealstørrelser 

Arealkategori SOSI Areal m2 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg SOSI-kode Arealstørrelse 

Boligbebyggelse-Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-4) 1111 9312 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-6) 1112 9438 

Energianlegg (BE) 1510 28 

Lekeplass (BLK1-6) 1610 2294 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Vei (SV1-4) 2010 4693 

Annen veigrunn – grøntareal (SVG1-8) 2019 5806 

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur   

Naturområde – grønnstruktur (GN1-4) 3020 4811 

Turvei (GT1-3) 3031 879 

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsområde   

LNF-areal (LNF1-2) 5100 7901 

Totalt alle kategorier  45163 

Tabell 1. Viser oversikt over arealformålene i planen 

Som tabellen viser, er hovedformålene i planen konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. 
Innenfor formålet vil også funksjoner som uteopphold, gjesteparkering og renovasjon inngå. Det stilles 
krav om at det utarbeides en utomhusplan som viser detaljene.  

8.3.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-6) og frittliggende småhusbebyggelse 

(BFS1-4). 

Det er avsatt seks delfelt der det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-6). Innenfor formålet 
tillates etablering av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg som lekeplass, 
uteoppholdsarealer, internveier, gjesteparkering, renovasjon osv. Reguleringsbestemmelsene og 
plankartet styrer de ytre rammene for høyde og plassering av bygninger.  

I den øvre og søndre delen av feltet er landskapet så bratt at det vil være vanskelig å opparbeide 
konsentrert bebyggelse uten å foreta omfattende terrenginngrep. Dette området er derfor avsatt til 
frittliggende eneboliger (BFS1-4), som vil måtte tilpasses for hver enkelt byggetomt. Det er gitt 
bestemmelser om terrengtilpassing, og utnyttelsesgraden er tilpasset tomtestørrelsen.. 

8.3.3 Bebyggelsens høyde og plassering 

På grunn av høydeforskjellene i området vil det være naturlig å utnytte terrenget for plassering av 
flermannsboliger i to etasjer, eller enebolig med underetasje. Maksimal høyde på møne/høyeste gesims 
er 6,5 – 8,5 m, avhengig av takform og bygningstypologi. Maks høyde på laveste gesims er 6 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Plankartet indikerer ingen plassering av bygningene annet enn gjennom 
byggegrensen mot veien og lekeområdene. Utbygningsformen og plasseringen vil allikevel formes av 
reguleringsbestemmelsene. Det stilles krav om at terrengfallet skal utnyttes på en naturlig måte og at 
bebyggelsen skal gis et helhetlig preg mht. materialbruk og volumutforming.   
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Figur 21. Snitt som viser et prinsipp av bebyggelsen innenfor felt BKS1-2. Her legges det opp til utbygging av 4-mannsboliger 
i to plan, noe som er mulig med to veier. 

 

Figur 22. Prinsippsnitt som viser konsentrert småhusbebyggelse innenfor felt BKS5-6. 

 

Figur 23. Snitt av BFS1-2, tomt T3 og T9. 

8.3.4 Grad av utnytting. 

Utnyttelsesgraden fremgår av plankartet og varierer mellom 25 og 65 % BYA. Utnyttelsesgraden som er 
satt for de ulike delfeltene er nært knyttet til hustypene som er vist i illustrasjonsplanen. For å få en 
mest mulig enhetlig bebyggelse, er det gitt en høyere utnyttelsesgrad (30% BYA) for de minste tomtene, 
mens utnyttelsesgraden for de største tomtene er begrenset til 25% BYA.   
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8.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling. 

Innenfor BFS 1-4 tillates det oppført 11 boenheter. Innenfor BKS1-2 er det skissert om lag 20 boenheter 
oppført i fem firemannsboliger. Innenfor BKS3-6 er det skissert 17 enheter med rekkehus og kjedete 
eneboliger. 

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en mulig arealutnyttelse. Detaljene i illustrasjonsplanen 
er ikke juridisk bindende for arealbruken men har til hensikt å eksemplifisere en sannsynlig og ønskelig 
arealutnyttelse. Utbyggingen vil trolig skje over et langt tidsrom med mulighet for endringer i 
etterspørsel, behov og regelverk. Det er derfor ikke ønskelig å låse antallet leiligheter eller 
leilighetsfordelingen gjennom reguleringsplanen.  

8.3.6 Grønnstruktur (GN1-4) 

Det er avsatt fire felt med grønnstruktur innenfor planområdet. Det er ikke planlagt noen form for 
opparbeiding innenfor disse områdene, og de vil framstå som naturområder. Naturområdene er lagt 
som en buffer mellom eksisterende bebyggelse og den planlagte bebyggelsen, omkranser turstiene og 
omfatter delvis et område med «lågurt skog». Deler av GN3 og 4 er lagt i området der det i dag går en 
sti. Stien (GT2) skal videreføres etter endt utbygging, og binde sammen stisystemene i området. 
Grønnstrukturen omkranser også steinalderboplassen som er markert med hensynssone i kartet.  

I den grad det er mulig vil vegetasjonen beholdes. Naturområdet blir et hyggelig element i boligområdet 
og vil kunne fungere for frilek sammen med lekeplassene som delvis leder ut i naturen. Området leder 
også ut i det store rekreasjonsområdet og stisystemene sør for planområdet slik at det er naturlig å 
utvide leken til disse områdene.  

8.3.7 Lekeområder (BLK1-6) 

Det er innregulert seks lekeplasser i området. Lekeområdene er felles for alle beboere innenfor 
planområdet, og vil være lett tilgjengelig fra boligene. Det er lagt opp til at lekeplassene skal distribueres 
jevnt i området. Lekeplassene er også knyttet mot grønnstrukturen og stisystemene, og vil kunne 
fungere som snarvei for gående. Med denne beliggenheten vil lekeplassene kunne bli en naturlig 
møteplass for ulike aldersgrupper.  

Som overalt ellers i området, er også lekearealene i utgangspunktet bratte. Det vil derfor være 
nødvendig med en tilrettelegging i nivåer innenfor arealene som er avsatt til lek. Høydeforskjellen kan 
også utnyttes for aking og klatring forutsatt at det skjermes mot veiene.  

Lekeplassene er skal opparbeides som nærlekeplass for små barn, og møbleres med leker som er egnet 
for dette.  

Større barn vil kunne bruke skolen som grendelekeplass. Det er mulig å ta seg dit via regulert 
sti/lekeområde i det eksisterende boligfeltet. Rekkefølgebestemmelser sikrer at lekeplassene 
opparbeides. 

8.3.8 Turvei (GT1-3) 

Den nedre delen av boligområdet ligger i nærheten av skolen (100 m), men gangavstanden vil bli 
forlenget om lag 400 m om man skal gå langs veien. Det er derfor regulert inn en snarvei (GT1) som er 
tilknyttet veien fram til skolen og bussholdeplassen. Stien skal opparbeides med duk og grus eller 
tilsvarende om det blir behov for dette. 

Turstien «GT2» vil fungere som adkomst til lekeplass, erstatte/bygge videre på eksisterende stisystemer 
og fungere som en snarvei gjennom planområdet. Turstien «GT3» viderefører eksisterende stisystem 
opp i marka, og vil ligge rett ved den registrerte gravrøysa. Her vil det være aktuelt å sette opp et 
informasjonsskilt om registrerte kulturminner i nærområdet. 
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8.3.9 Landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF1-2) 

Området LNF1 skal framstå som i dag. Det er satt bestemmelser om at det innenfor feltene LNF1-2 

ikke tillattes annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruket. 

Det er mulig noe av infrastrukturen til byggeområdet, f. eks. bortleding av overvann, må krysse dette 

området. Det gis derfor unntak fra 1. ledd av bestemmelsen, for framføring av teknisk infrastruktur til 

bebyggelsen innenfor planområdet. 

8.3.10 Energiforsyning (BE) 

Det er regulert inn ett areal for energiforsyning (BE) langs veien (SV3). 

Energianlegg vil betjene både bebyggelsen innenfor den øvre delen av planområdet. Plasseringen er 
valgt ut fra den sentrale beliggenheten i tyngden av bebyggelsen som er gunstig mht. distribusjon av 
elektrisitet, samt nærheten til veien. 

8.4 Hensynssoner  

Det er gitt hensynssoner for Frisikt (H140), hensyn friluftsliv (H530), hensynssone bevaring av naturmiljø 
(H560), bevaring kulturmiljø (H570) og båndlegging etter lov om kulturminner (H730)  

Innenfor frisiktsone H140_1-3 tillates ikke sikthinder mer enn 0,5 m over kjørebanenivået på tilstøtende 
veger med unntak av enkeltelement som trær, stolper og lignende med diameter mindre enn 15 cm. Se 
figur 26 som  

8.4.1 Hensyn friluftsliv (H530)  

Området innenfor hensynssone for friluftsliv (H530) skal holdes åpent for allmennheten. Skjøtsel i tråd 
med formålet tillates.  

8.4.2 Hensynssone bevaring av naturmiljø H560  

Innenfor hensynssone H560, som omfatter deler av arealet der det er registrert lågurt, tillates skjøtsel i 
tråd med formålene. Ved skjøtsel kan bartrær og bjørk fjernes. Osp, rogn og svartor skal beholdes og 
bakkevegetasjon skal ivaretas.  

8.4.3 Hensynssone for sikringssone for automatisk fredete kulturminner H570  

H570_1 omfatter bufferareal for fredete kulturminner innenfor hensynssoner H730_1 og H730_2. 
Innenfor området tillates ikke tiltak og bruk som kan virke skjemmende på kulturminnene, herunder 
lagring av materialer, påføring av masser, faste installasjoner, lekeapparater e.l.  

8.4.4 Hensynsoner automatisk fredete kulturminner H730  

Avsatte hensynsoner H730_1 og H730_2 omfatter automatisk fredete kulturminner – id 229053 og 
229163 der det er registrert en gravrøys og en steinalderboplass. Innenfor hensynsonene er det ikke 
tillatt med inngrep eller sette i gang med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner eller 
fremkalle fare for at dette kan skje.  

Det stilles krav om at hogst/vedlikehold av vegetasjon innenfor hensynssonene skal avklares med 
Fylkeskonservatoren og at før tiltak innenfor planområdet igangsettes skal kulturminnene avgrenses og 
merkes med oransje gjerde eller tilsvarende. Dette framkommer også av rekkefølgebestemmelsene. 

8.5 Bomiljø/kvalitet 

Illustrasjonsplanen danner grunnlaget for utformingen av planforslaget, men er ikke ment å være 

bindende for den endelige utbyggingen. Reguleringsplanen viser tre delområder, der det ene innehar 

et større grøntareal innad i feltet (B214B), og det andre er delt opp av et større felles uteoppholdsareal 
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og lekeplass. Prosjektet er formet slik at det er mulig å foreta utbyggingen i flere trinn samtidig som 

beboerne i størst mulig grad kan skjermes fra ulempene med anleggsfasen.  

Sol- og skyggeforhold. 

Planområdet ligger i en østvendt helling som grenser mot skogen. For å få et inntrykk av hvordan 

solforholdene innad i feltet, og i forhold til tilgrensende naboeiendommer, er det gjort en solstudie som 

viser hvordan nye bygg vil kaste skygge på ulike datoer og tidspunkt i løpet av året (se vedlegg 5).  

Nedenfor vises to utvalgte datoer. Solstudiene viser at bebyggelsen vil få gode solforhold om sommeren, 

og at de fleste boenhetene vil få kveldssol. Dette gjelder også den nordre delen av planområdet. 

Tilstøtende naboer vil i liten grad berøres av tiltaket i sommerhalvåret.  

Solstudiene fra oktober viser at nye bygninger vil kaste skygge over de eksisterende eiendommene som 

ligger lavere i terrenget. På grunn av eksisterende vegetasjon vil nok ikke lysforholdene oppleves som 

veldig annerledes. 

Krav til utomhusplan 

Som en del av byggesøknadsbehandlingen skal det foreligge detaljert utomhusplan som bør vise 

framtidige og omsøkte bygg og tiltak. Dette kan eksempelvis omfatte: 

- Lekeplasser med lekeapparater, beplantning og underlag. 

- Gangforbindelse til tilstøtende lekeplasser og grønnstruktur. 

- Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige punkthøyder og 
snitt. 

- Trafikkforhold med adkomst, kjørbare arealer og interne gangarealer og evt. gjesteparkering, 
parkering for sykkel samt nødvendig snuplass og fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
m.m.  

Figur 24. Solstudie som viser solforholdene den 21 oktober kl. 12:00 (t.v.), og 21 juni kl. 18:00 (t. h). Solstudie for hele området, 
med flere datoer og tidspunkt, følger planen i vedlegg 5. 
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- Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, håndtering av overflatevann og 
arealenes materialbruk. 

- Plassering og markering av brannkummer. 

- Plassering av eventuell støy- og vindskjerming. 

- Plassering av belysning 

- Plassering av returpunkt for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan.  

Illustrasjonsplanen viser mulighet for å etablere totalt 48 boenheter av varierende størrelser og typer. 
Høydeforskjellene i landskapet er utnyttet slik at hver av boligrekkene skal få gode utsikt- og lysforhold.  

Uteoppholdsarealene vil være oversiktlige, støyfrie, tilnærmet bilfrie og ha gode lysforhold, noe som 
skaper trygge rammer for lek og uteopphold. Alle uteoppholdsarealene vil ligge støyfritt (støynivå under 
55 dB LDEN).  

8.6 Parkering 

Lokaliseringen av planområdet vil bli bilbasert. Det er nødvendig med å opparbeide tilstrekkelig med 
parkeringsplasser for at det ikke skal oppstå problemer med villparkerte biler. Det er derfor satt 
minimumskrav, og ikke en maksimumsbegrensning av parkeringsmengden.  

Det legges opp til 2 p-plasser pr. boenhet over 80 m² bruksareal og 1 p-plasser pr. boenhet med 
bruksareal under 80 m². Parkeringskravet avviker fra arealdelens § 5, bokstav e og f, ved at 
parkeringskravet for boenheter under 80 m2 BRA er redusert fra 1,5 til 1 P-plass pr. boenhet. 
Carport/garasje skal forberedes for tilkoplingsmulighet for lading av ladbare kjøretøy. For hver boenhet 
skal det anlegges minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m² bruksareal i nærheten av inngangspartiet. 
Sykkelparkeringen skal være under tak og gi mulighet for å låse fast syklene. Sykkelparkering kan inngå 
i carport eller sportsbod. 

8.7 Trafikkløsning 

8.7.1 Adkomstforhold 

Adkomst vil skje via Ringstadbakken fra F. 358 Elindveien. Siktforholdene i vestlig retning er i dag 
utilfredsstillende på grunn av en tett vegetasjon og noe terreng. Frisikt tilsvarende 6 X 60 m skal 
opparbeides før det tillatelse til oppføringer av nye boliger innenfor planområdet. Det er tatt inn 
rekkefølgebestemmelser som sikrer dette. Det aktuelle arealet ligger på kommunal grunn.  

Den øverste delen av planområdet vil tilknyttes Ringstadbakken med to nye adkomstveier (SV3 og SV4) 
som fører direkte fram til tomtene. Adkomstveiene er regulert i fem meters bredde, og ender i en 
vendehammer. I enkelte av kurvene er veien breddeutvidet. Det vil bli nødvendig med en forholdsvis 
dyp veiskjæring for å knytte veien på Ringstadbakken. Det er vist plass for dette i planen. Deler av veien 
vil få et stigningsforhold på opp mot 8%. Med denne dimensjoneringen vil adkomstveiene tilfredsstille 

Figur 25. Lengdesnitt som viser hvordan veien (rød linje) vil kunne opparbeides i landskapet. 
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kommunale krav og være brukbare for renovasjon, brøyting og utrykningskjøretøy. Veiene blir mindre 
bratte enn det øvrige veisystemet i Ringstadåsen. Det legges opp til vendehammer framfor snuplass i 
enden av vegene. Dette avviker fra kommunal standard. Avviket begrunnes med at en vendehammer 
vil være mindre arealkrevende og mer skånsomt for terrenget. 

8.7.2 Tilgjengelighet for gående og syklende  

Det legges opp til blandet trafikk i veiene. Samtidig vil det være naturlig å benytte turstiene/snarveiene 
for å bevege seg rundt i området. Fra planområdet er raskeste vei til skolen gjennom regulert 
grønnstruktur. Det er også opparbeidet en lekeplass innenfor en av disse områdene. Fra den nederste 
delen av planområdet legges det en snarvei inn til skolen (GT1). Videre herfra fører Ringstadbakken ned 
mot bussholdeplass og idrettsbane. Det er nødvendig å krysse Soliveien for å komme til idrettsbanen. 

8.7.3 Eiendomsforhold 

Lekeplassene er felles for beboerne på innenfor planområdet. Turveiene og øvrig grønnstruktur skal 
være åpen for allmennheten. Veiformålene er offentlige.  

8.8 Universell utforming 

Reguleringsplanen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse uten heis, og det utløses derfor 
heller ikke krav om universell utforming. Fordi planområdet til dels er sterkt skrånende, vil det heller 
ikke være mulig å gi turstier og felles uteoppholdsarealer en universell utforming. 

8.9 Minste uteoppholdsareal (MUA) 

Planforslaget legger til rette for at det etableres en blanding av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Kommuneplanens arealdel stiller et generelt funksjonskrav om at det ved 
utarbeidelse av detaljreguleringsplaner utenfor sentrum bør beregnes til sammen 80 m2 
uteoppholdsareal pr. bolig som fellesareal eller på egen tomt. En tilstrekkelig andel av dette skal være 
egnet for lek.  

Det legges opp til en variert arealutnyttelse innenfor planområdet, men flere felles leke- og 
uteoppholdsarealer. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en varierende arealutnyttelse 
tilsvarende ca. 18 – 64% BYA innenfor hvert av feltene.  

Deler av byggeområdene er skrånende og vil delvis inngå som en del av veianlegget. Mye av arealet som 
er tilgjengelig etter endt utbygging vil derfor ikke være egnet for uteopphold, og vil ikke kunne 

Figur 26. Mulighetene for opparbeidelse av frisikt i Ringstadbakken. Forholdene er gode i østlig retning, men må bedres mot 
vest ved at vegetasjons fjernes. 
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bearbeides uten at det tas hensyn til veianlegget. Om man anslagsvis anser 50% av det ubebygde arealet 
som brukbart uteoppholdsareal, vil MUA i tilknytning til den konsentrerte småhusbebyggelsen ligge på 
mellom 76 – 270 m2 pr boenhet. Denne beregningen inkluderer også lekeplassene. Kjørearealer, 
oppstillingsplass for renovasjon, bratt terreng m.m. inngår ikke i definisjonen. De bratte arealene vil 
allikevel skape rom rundt bebyggelsen, og vil til en viss grad være godt egnet for frilek. 

Balkonger og evt. takterrasser vil nok i dette området være en svært viktig del av bokvaliteten, men er 
holdt utenfor regnestykket som ligger bak tabellen nedenfor. Balkonger og terrasser inngår allikevel i 
beregningen av MUA. 

For eneboligene vil MUA på egen grunn i gjennomsnitt ligge på 350 m2. I tillegg kommer en felles 
småbarnslekeplass i enden av eneboligområdet. En del av terrenget vil kunne bli for bratt til å kunne 
omfattes av MUA-definisjonen. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over fordelingen av MUA for 
hver av delfeltene. 

Slik boligene er lagt i terrenget, vil de få tilstrekkelig med lys og luft rundt seg. Det er også kort avstand 
til store og gode turområder.  
Felt Areal 

(m2) 
Antall 
boenheter 

Utnyttet % 
BYA  

Utnyttet BYA m2 Ubebygd areal pr. 
boenhet(m2) + felles lek 

BKS1 1755 12 41 711 76 

BKS2 1275 8 37 474 82 

BKS3 881 4 64 562 102 

BKS4 1828 4 25 456 270 

BKS5 2169 5 26 570 258 

BKS6 1530 4 29 456 227 

BFS (snitt) 850 1 18 150 370 

Tabell 2. Viser oversikt over fordeling av uteoppholdsarealer i situasjonsplan med 58 boenheter og tilnærmet maksimalt 
utnyttet BYA. Krav til parkering inngår i BYA. Uteopphold omfatter ikke areal på balkonger i tabellen over, men inngår i 
definisjonen av MUA. Tillatt % BYA ligger noe over utnyttelsen som er vist i illustrasjonsplanen for å gi rom for alternativ type 
bebyggelse.  

8.9.1 Lek- og rekreasjon 

Etter bestemmelsene i arealdelen skal det generelt opparbeides tilsammen 80 m2 uteoppholdsareal pr. 
bolig som fellesareal eller på egen tomt. En tilstrekkelig andel av dette skal være egnet for lek. I 
arealdelens retningslinjer heter det at det for hver 25.- bolig skal avsettes områder på minst 100 m2 til 
nærlekeplasser og at disse skal ligge maks. 50 m fra boligene de er ment å betjene - kvartalslekeplass. 
For områder med 25 - 200 boenheter skal det i tillegg avsettes areal til kvartalslekeplass på minst 1,5 da 
og 200 m avstand mellom området og boligene det er ment å betjene.  

Innenfor planområdet vil det opparbeides i alt seks lekeplasser. Den konsentrerte småhusbebyggelsen 
vil ligge mindre enn 50 meter fra disse lekeplassene. Enkelte av de frittliggende eneboligene vil ligge 
med en noe større avstand (75 – 100 m) fra lekeplassene, men vil også ha romslige eiendommer med 
god plass til lekeområder på egen grunn. 

På grunn av terrenget vil det være vanskelig å opparbeide en universelt utformet adkomst til 
lekeplassene fra hver av boligene.  

Småbarnslekeplassene vil ligge solrikt og lett tilgjengelig, og vil møbleres med tilbud for de aller minste 
barna med f. eks. sandkasse og et lekeapparat i tillegg til møblering for voksne slik at lekeplassen kan 
fungere som en forlengelse av det private uteoppholdsarealet for boligene. Flere av lekeplassene 
grenser mot veiformål, og ligger bratt til. På grunn av det skrånende terrenget er det svært viktig at det 
opparbeides barrierer mellom lekeplassene og veiformålene for å forhindre f. eks. akeulykker. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer dette. Det vil også bli nødvendig med terrengarbeider i forbindelse 
med opparbeidelsen av lekeplassene. Samtidig legges det opp til at gangforbindelser i området leder 
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gjennom lekeplassene som snarveier. Dette vil styrke både gangforbindelsene og bidra til å styrke 
lekeplassenes funksjon som 
møteplass. 

Nylende skole, som ligger om lag 
200 meter fra planområdet vil 
fungere som offentlig 
grendelekeplass for de litt større 
barna. Skolen vil få adkomst via 
turveien G1, og gangforbindelser 
innenfor eksisterende boligområde. 

Nylende har, som et høyst levende 
lokalsamfunn, også tilgang til et 
grendehus samt en idrettsplass og 
klubbhus gjennom Nylende IF. Disse 
fasilitetene har stor verdi som 
møteplass i lokalsamfunnet. 

 

8.9.2 Turveier 

Som innledningsvis beskrevet, ligger planområdet gunstig lokalisert i forhold til områder for rekreasjon 
og framkommelighet til fots. Åsen rett sør for området leder inn i Fredrikstadmarka via flere stisystemer, 
og arealene nede ved Visterflo har stor rekreativ verdi.  

En utbygging i de øvre delene av planområdet vil delvis legges over de eksisterende statssystemene. Det 
er derfor lagt opp til at den regulerte grønnstrukturen, veisystemene og lekeplassene skal bidra til å 
opprettholde kontakten mellom boligområdet og marka.  

Nede ved skolen er det lagt opp til at en av turveiene skal fungere som snarvei fra boligområdet til 
skolen/grendelekeplassen. 

8.10 Kollektivtilbud 

Det er etabler kollektivholdeplass på begge sider av Solliveien (Fv112) ved idrettsplassen/skolen. Det er 
delvis opparbeidet gangvei fram til bussholdeplassen fra skolen. Alle boliger i området vil ligge mindre 
enn 500 meter fra bussholdeplassene. 

Det er i tillegg etablert en vendemulighet for buss i Ringstadbakken ved Nylende skole.  

8.11 Tilkobling til vann- og avløpsnett 

Tilkobling til vann og avløpsnett vil skje ved tilkopling til eksisterende VA-nett. På grunn av topografien i 
området vil det være nødvendig å etablere en trykkøkningsstasjon i forbindelse med utbyggingen. 

 

 

Figur 27. Figuren viser avstand fra sandleke-
plasser og grendelekeplass. De små sirklene 
viser boliger innen 50 meter fra lekeplass, 
mens den lilla sirkelen viser boliger innen på 
200 meter fra skolen, som vil fungere som 
grendelekeplass. Også idrettsplassen til 
Nylende IF kan skimtes øverst til høyre i 
kartet. 
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Denne må dimensjoneres for å kunne levere tilstrekkelig med brannvann (20 l/s). Anlegget vil overtas 
av Fredrikstad kommune via en utbyggingsavtale.  

8.12 Overvannshåndtering 

Reguleringsplanen krever at overvann skal føres bort på en måte som ikke medfører flomfare eller 
ulempe for andre. Det er allerede prosjektert en overvannsløsning som kommunen er kjent med. 

I revidert plan vises det i større grad til infiltrasjon av overvann ved at tomtene skal tilrettelegges for 
naturbasert håndtering av overvann. I praksis vil dette være å sørge for mest mulig vegetasjon og en 
størst mulig andel permeable dekker der vannet kan infiltreres naturlig i bakken. Det kan også være 
aktuelt å legge inn regnbed eller infiltrasjonsbasseng (søledammer) som sørger for naturlig 
oppmagasinering og infiltrasjon av overflateavrenning. Med slike løsninger kan f. eks. vann fra takrenner 
ledes ut på mark.  

Innenfor planområdet skal det bygges veger, en del frittliggende eneboliger samt konsentrert 
småhusbebyggelse. For den konsentrerte småhusbebyggelsen, som utføres av samme utbygger, kan 
overflateavrenningen samordnes og kontrolleres gjennom fordrøyningsløsninger før overvannet slippes 
på nettet eller infiltreres. For eneboligtomtene vil ansvaret overlates til hver enkelt byggherre, med fare 
for at infiltrasjon av overvann ikke løses på en tilfredsstillende måte. Det er derfor nødvendig å etablere 
et nett for overvannshåndtering for å unngå at det oppstår problemer for bebyggelsen nedstrøms 

8.13 Avfallshåndtering 

Det er utarbeidet en egen renovasjonsteknisk plan i samarbeid med Fredrikstad kommune (se vedlegg 
1). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det opparbeides en renovasjonsordning i henhold til den 
renovasjonstekniske planen. 

Det legges opp til konvensjonell avfallshåndtering. 

8.14 Rekkefølgebestemmelser 

Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at hovedatkomst og teknisk infrastruktur samt 
lekeplass skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet.  

I tillegg skal det foretas arkeologisk utgravning av det berørte automatisk fredete kulturminnet – id 
229055 -innenfor bestemmelsesområde #1 før tiltak som er tilknyttet veien SV3 igangsettes.  

Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser om at det skal opparbeides tilfredsstillende frisikt i krysset 
Ringstadbakken/Elindveien. 

8.15 Landbruksfaglige vurderinger 

En realisering av planen medfører at deler av et mindre inneklemt areal med fulldyrket mark bygges 
ned. Det aktuelle jordstykket har en helning på mellom 1:3 – 1:5, noe som legger moderate 
begrensninger på driften av arealet. Nedbyggingen er i tråd med overordnet plan, og vil være en naturlig 
fortsettelse av eksisterende bebyggelse.  

9 Virkninger av planforslaget 

9.1 Overordnede planer  

9.1.1 Avvik fra kommuneplanens arealdel 

Antall boenheter.  
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Planens illustrasjonsplan legger opp til om lag 48 boenheter, mens arealdelens boligbyggeprogram 
skisserer 45 boenheter. Årsaken til at antallet boenheter ligger noe over, er at det legges opp til en 
tettere utbyggingsform enn tidligere forespeilet. Samtidig er arealet som bygges ned noe redusert. 
Boligbyggeprogrammet er ikke juridisk bindende for arealbruken. 

Det er i seg selv verdifullt for området at det tilbys flere boligformer enn utelukkende frittliggende 
eneboliger, samtidig som den konsentrerts småhusbebyggelsen muliggjør en effektiv arealutnyttelse. Et 
stort antall boliger er også gunstig med tanke på videre drift av Nylende skole. På grunn av store utgifter 
til etablering av infrastruktur og arkeologiske utgravinger, vil det ikke være regningssvarende å åpne for 
et lavere antall boliger enn skissert.  

Avvik fra formål i arealdelen 

Det legges opp til at mindre deler av området avsatt som LNF i arealdelen blir berørt av vegstrukturen. 
Som følge av dette er også arronderingen av BKS3 endret slik at deler av arealet vil ligge innenfor LNF-
arealet. Til gjengjeld er en større del av arealet, og da høyestliggende og mest attraktive områdene, 
avsatt som byggeområde i arealdelen regulert som grønnstruktur – naturområde i detaljreguleringen. I 
sum er derfor byggeområdet i detaljreguleringen redusert i forhold til arealet avsatt i kommuneplanens 
arealdel.  

Avvik fra parkeringskrav 

Parkeringskravet for boenheter under 80 m2 BRA er redusert fra arealdelens krav til 1,5 til 1 p-plass pr. 
boenhet. Reduksjonen innebærer i praksis at de minste boenhetene innenfor BKS1-2 vil få mindre krav 
til parkering og mer plass for uteopphold. Løsningen vil også kunne bidra til mindre bilbruk.  

En bivirkning av lavere parkeringsdekning kan være at mangel på parkering vil kunne føre til 
«villparkering». I praksis vil man i de aktuelle boligene ved sporadisk behov kunne parkere i kjørearealet 
foran carport. Ingen permanent løsning dersom man har to biler, men godt egnet for besøk. Ved 
spesielle anledninger, med mange gjester, vil det også være mulig å parkere ved skolen, rett øst for 
BKS1-2. 

9.2 Virkninger for naboeiendommer  

Byggeområdet er omgitt av et forholdsvis romslig omland. 

Bebyggelsens virkning for naboeiendommene vil være begrenset. Flere boenheter vil medføre en 
trafikkvekst på om lag 175 ÅDT, noe som på dagtid tilsvarer en bil hvert fjerde minutt. Utbyggingen er 
også plassert adskilt fra den eksisterende bebyggelsen ved at det er lagt vei eller grønnstruktur mot det 
eksisterende byggefeltet.  
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Boligene som ligger øverst i Ringstadåsen har i 
dag skog tett mot boligene. Deler av 
grøntpreget vil kunne bevares, men mye av 
skogen vil nok erstattes av boliger og 
hagearealer. Preget vil endres som en 
konsekvens av utbyggingen, men samtidig vil 
solforholdene i området bedres selv om den 
nye bebyggelsen vil ligge høyere i landskapet, 
og sørvest for eksisterende bebyggelse. 
Illustrasjonen til høyre viser dagens forhold, 
der skogen styrer solforholdene. 

9.3 Landskap og fjernvirkning 

Planområdet ligger opp mot en ås som danner silhuetten i kulturlandskapet, sett fra nordøst. 
Landskapet i området er generelt preget av slake høydeforskjeller, og selve planområdet ligger ikke 
spesielt eksponert til, sett fra nærområdet. Illustrasjonen nedenfor viser planområdet sett fra en av de 
få åpne landskapsrommene med innsyn rett inn i planområdet.  

Bebyggelsen innenfor planområdet vil strekke seg opp til om lag 75 m o. h. Åsen sør for bebyggelsen 
ligger til sammenligning opp mot om lag 90 m o. h., og er dekket med skog som fortsatt vil prege 
landskapssilhuetten. Deler av skogen under toppen vil erstattes av bygninger, men dette vil nok bli mest 
markant på nært hold. Reguleringsplanen krever at bebyggelsen gis en fargesetting som ikke virker 
kontrasterende. I praksis vil dette innebære at de største veggflatene bør beises med «jordfarger». 
Mindre fasadedetaljer som omramming av vinduer, terrasser osv. vil ikke påvirke fjernvirkningen, og kan 
derfor males f. eks. hvite. På grunn av vegetasjon og landskap vil bebyggelsen uansett i liten grad prege 
fjernvirkningen eller landskapssilhuetten.  

 

 

Figur 28. Flyfoto som viser dagens situasjon. Fotoet 
viser at trærne i området nå preger horisonten mot 
sydøst. Deler av vegetasjonen ligger inne på huseiernes 
egne arealer, og vil derfor skjerme mot ny bebyggelse. 

Figur 29. Landskapsmodell der plangrensen er markert med rødt. Planområdet er her sett fra nordsiden av Visterflo. 
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9.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot artsdatabanken og DN sin 
naturbase. Det er ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper eller 
kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. Området representere en vanlig 
naturtype. Vi anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske 
interesser.  

§ 9. Føre-var-prinsippet 

Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent. 

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis nedbygging av 
landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Denne utbyggingen skjer som en utvidelse av 
eksisterende bebyggelse over en utbredt naturtype.  

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket vil opparbeides med konvensjonelle teknikker innenfor planområdets avgrensning. Lågurskogen 
er underlagt en hensynssone som gir betingelser for skjøtsel. 

9.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Planområdet framstår i dag som en liten del av Fredrikstadmarka som utgjør et stort rekreasjonsområde. 
Verdien av områdene som bygges er rent lokal som inngangspartiet til marka. Denne funksjonen vil 
bevares ved at de eksisterende stiene videreføres eller erstattes gjennom planopparbeidelsen. 
Rekreasjonsmulighetene fir beboere i området vil med dette i liten grad påvirkes av utbyggingen.  

Tiltaket vil ikke fortrenge viktige lekeområder for barn, men forskyve et område for potensiell frilek. 

9.6 Sosial infrastruktur 

Skolekapasiteten i området er svært stor satt opp mot elevtallet. En elevtallsøkning vil rasjonalisere 
driften av skolen, og på lenger sikt sikre grunnlaget for videre drift av skolen.  

Planen åpner også for leiligheter som trolig er mer praktiske og lettstelte for eldre. Denne utvidelsen av 
boligtilbudet vil kunne føre til at eldre mennesker som i dag bor i området, vil velge å flytte innenfor 
planområdet, fremfor å bosette seg f. eks. i en byblokk. Denne endringen i boligstrukturen vil kunne 
medføre at eldre vil kunne bo lenger i egne hjem, og i sitt vante nærmiljø, mens barnefamilier vil kunne 
overta de da ledige eneboligene. 

9.7 Universell tilgjengelighet 

Planen åpner ikke for tiltak der det kreves universell utforming.  

9.8 Jordressurser/landbruk  

En realisering av planen innebærer at ca. 8,4 daa dyrket mark, vist i markslagskart, omdisponeres til 
byggeområde. Dette er i all hovedsak arealer som allerede er omdisponert gjennom formålet i 
kommuneplanens arealdel, ved at det er vist som byggeområde.  
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Planen er utformet slik at det totale byggeområdet i reguleringsplanen er mindre enn arealet avsatt i 
kommuneplanens arealdel. Totalt sett omdisponeres ca. 1,9 daa fra byggeområde til LNF: Deler av to 
vendehammere med noe skråningsutslag vil måtte legges ut i landbruksområdet. Totalt er det 350 m2 

som omdisponeres fra LNF til vegformål. I praksis vil ikke arealene berøre landbruksinteresser. 
Vendehammeren i SV2, i øst, strekker seg 2,5 meter inn i et LNF-området der skogen strekker seg noe 
ut i jordkanten. Vendehammeren til SV4 vil legges inn over det som i dag er dyrket mark. I praksis vil 
ikke dette arealet dyrkes i framtiden, da det i praksis bare er et smalt felt. Skogen er egentlig den 
naturlige avgrensningen av byggeområdet.  

I den vestre delen av planområdet, som er avsatt med hensynssone H570, er bildet omvendt ved at 2,2 
daa byggeområde omgjøres til LNF-område.  

9.9 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur som overtas av kommunen samt behov for sosial 
infrastruktur vil utgjøre en kostnad for kommunen. Skatteinntekter og gebyrer fra beboerne som flytter 
inn vil i prinsippet kunne dekke disse utgiftene. Planområdet vil kunne tiltrekke seg beboere med høyre 
utdannelse pga. beliggenheten ved Kalnes. 

9.10 Interessemotsetninger 

Nylende ligger lite sentralt i forhold til Fredrikstad sentrum, og en utbygging her er til en viss grad i 
konflikt med sentrale målsettinger om en effektiv areal- og transportutvikling. På en annen side er 
Nylende utpekt som et lokalsenter med behov for vedlikeholdsbygging i både fylkesplan og 
kommuneplanens arealdel. Skolen har en svært viktig funksjon for lokalsamfunnet, og det er helt 
nødvendig med boligbygging i området for å kunne opprettholde Nylende skole. Beliggenheten er også 
sentral i forhold til f. eks. E6 og Kalnes sykehus.  

 

 

 

 

 

Figur 30. Kartet til høyre viser to arealer der 
vegstrukturen er lagt ut i LNF-areal. 
Flyfotografiene under viser de samme områdene. 
Dette er områder som i praksis ikke vil dyrkes. 
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En utbygging vil fortrenge et rekreasjonsområde og bidra til nedbygging av et naturområde. Dette 
forholdet er avklart i overordnet plan.  
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9.11 ROS (virkningene fra ROS) 

ROS-analysen viser at det er fem aktuelle hendelser (merket gule/rød) som medfører en vurdering av 
om en skal sette inn tiltak:  

Hendelse 6. Radongass 

Aktsomhetskart for radon (NGU/Statens strålevern, 2006) viser generelt forhøyede 

urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe som gir et økt potensial for at grunnen kan avgi radongass. Fordi 

grunnen innenfor planområdet inneholder fjell i dagen, er det sannsynlig at radongass kan trenge inn i 

bygningen. 

Radongass vil oftest være et problem i etasje mot grunn, og særlig der det er undertrykk som følge av 

en skorstenseffekt. Problemet lar seg avbøte. 

Når bolig tas i bruk bør innvendig radonkonsentrasjon ligge under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Dersom 

radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 skal det iverksettes tiltak.  

Tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes dersom høye verdier av 

radongass påvises ved målinger.  

Hendelse 7. Vindutsatt  

Planområdet som ligger i skrånende terreng og er forholdsvis vindutsatt i Fredrikstadsammenheng. 

Vindlasten ansees ikke å utgjøre noen stor risiko.  

Ved utforming av uteoppholdsarealer og eventuelle støyskjermer bør forholdet til vind tas i betraktning 

slik at støyskjermene bidrar til et bedre mikroklima framfor å skape turbulens. Det planlegges dog ikke 

høyere bebyggelse i området. 

Hendelse 9. Sårbar flora 

Det er registrert en skogteig med lågurtskog innenfor det varslede planområdet. Dersom dette området 

tas med i planområdet skal det redegjøres for hvilken påvirkning tiltaket har for artene i området. 

Området er ikke klassifisert som en utvalgt naturtype, men er oppgitt som en utbredt naturtype i 

artsbanken. 

Ved omdisponering av jord, kan spredning av plantesykdommer og svartelistede arter spres. 

Tiltak: Flytting av matjord skal skje ihht. anerkjente metoder. Det er gitt bestemmelser for skjøtsel av 

lågurtskogen. 

Hendelse 13. Fornminner fredet 

Det er gjort funn av to steinalderboplasser og en gravrøys innenfor planområdet. Disse opptar mye av 
byggeområde B214A. 

Tiltak: En steinalderboplass og gravrøysen tenkes sikret med hensynssoner og innlemmes i planen i 
kombinasjon med LNF-formål omkranset av grønnstruktur. Den siste steinalderboplassen tenkes 
utgravet, og arealet vil deretter frigis. 

Hendelse 24. Park; rekreasjonsområder 

Planområdet er delvis lagt til et eksisterende grøntområde. Stier gjennom landskapet viser at området 
utgjør en del av et større rekreasjonsområde. Inngrepene som gjøres i forbindelse med boligbygging er 
irreversible, men gjøres i tråd med overordnede planer.  
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Tiltak: Det planlegges å tilrettelegge for at stier kan ledes gjennom det nye utbyggingsområdet på B214A 
og deretter møte eksisterende stier videre inn i marka, slik at tilgangen til marka for eksisterende og ny 
bebyggelse blir tilnærmet lik eksisterende situasjon. 

Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.  

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt støybelastning. 

Hendelse 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 

Det er i planforslaget vist én kjøreadkomst til byggeområde B214A. Denne ene adkomsten skal betjene 

om lag 28 husstander. På grunn av terrenget er det vanskelig å legge til rette for en provisorisk omkjøring 

ved reparasjon av vei eller om det opptrer en akutt hindring i veien. 

Tiltak: Om veien blokkeres er ikke avstanden til tilgjengelig vei lang. Det er vanskelig å etablere flere 

kjøreadkomster til området. 

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for trafikkulykker. 

Hendelse 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring 

En moderat mulighet for sprengningsuhell i forbindelse med sprengningsarbeidet.  

9.12 Avveining av virkninger 

Nylende som lokalsamfunn sliter med rekrutering av yngre mennesker for å kunne opprettholde 
Nylende skole som står sentralt i et levende lokalsamfunn. Tiltak innenfor planområdet vil bidra til å 
vedlikeholde elevtallet. En utvidelse av boligtilbudet vil også øke både den sosiale og aldersbetingede 
mobiliteten innenfor planområdet. Sammensatte bomiljøer gir ofte gode oppvekstsvilkår og 
bokvaliteter.  

Den syd-vestligste delen av planområdet er lagt i åsen opp mot markaområdet. Det går mange stier og 
tråkk i området, og enkelte av disse vil bygges ned mens andre videreføres i planen. Tilgjengeligheten 
til markaområdet opprettholdes, men veien fra eksisterende bomiljø vil måtte gå gjennom et nytt 
boligområde.  

Det er registrert automatisk fredete kulturminner i området. Deler av disse vil bevares for ettertiden, 
mens en annen del vil måtte graves ut og frigis dersom tiltaket skal gjennomføres. 
Kulturminnelokaliteten går da tapt, men samtidig vil man gjennom en utgravning kunne få ny kunnskap. 

Nylende er bilbasert, og en utbygging her vil ikke bidra til å nå nullutslippsmålet pga. transportbehovet 
som genereres. Utbyggingen her er allikevel en ønsket utbygging, og er i tråd med en nylig vedtatt 
fylkesplan der Nylende er markert som et nærsenter. Selve lokaliseringen av bebyggelsen skjer i 
nærheten av eksisterende bebyggelse og skole, og vil kunne demme opp mot press for spredt utbygging 
i nærområdet. 


