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2 Innhold 
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2016/2017.  

2.12.12.12.1 VedleggsoversiktVedleggsoversiktVedleggsoversiktVedleggsoversikt    
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen. 
 

1. Renovasjonsteknisk plan, datert 04.10.2016 
2. Sammendrag av innspill til planarbeidet, datert 08.03.2017. 
3. Illustrasjonsplan, datert 21.11.2016.  

3 Bakgrunn 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter på vegne av forslagsstiller Halvorsrødveien 
75 A AS.  

3.13.13.13.1 Hensikten med planeHensikten med planeHensikten med planeHensikten med planennnn    
Hensikt med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 

anlegg. Det finnes lite av den aktuelle boligtypen i Slevik. Tiltaket vil derfor berike boligtilbudet.  

3.23.23.23.2 PlanområdetPlanområdetPlanområdetPlanområdets beliggenhets beliggenhets beliggenhets beliggenhet        
Planområdet ligger i Slevik, om lag 13 km kjøreavstand vest for Fredrikstad sentrum. Slevik er et levende 

lokalsenter og planområdet ligger sentralt i Slevik vis á vis Slevik skole. Planområdet er i dag bebygd med 

en hytte og består stort sett av fast fjell som stedvis er kledt med vegetasjon. Planområdet skrår i 

sørvestlig retning. Det varslede planområdet dekket et areal på ca. 4,9 daa og er gjennom planprosessen 

utvidet til 5,1 daa for å markere frisiktlinjer langs Halvorsrødveien. Det utvidede planområdet omfatter 

grøftearealer og noe gressplen som er regulert som boligformål. Berørte fagmyndigheter og grunneiere 

er tilleggsvarslet mht. planutvidelsen. 

Planområdet er uregulert og er avsatt med planformålet nåværende bebyggelse og anlegg i 

kommuneplanens arealdel.  

3.33.33.33.3 Krav oKrav oKrav oKrav om konsekvensutredningm konsekvensutredningm konsekvensutredningm 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.  

Tiltaket omfatter et areal som under 15 daa, og faller utenfor kriteriene som framgår i forskriftens §2, 
bokstav d, og f eller § 3, bokstav b og c, da planinitiativene er i tråd med overordnet plan. Tiltaket er 
ikke nevnt i vedlegg I og II. Planmyndigheten ser ikke behov for å utarbeide et 
planprogram/konsekvensutredning av tiltaket. Relevante tema som omhandler miljø og samfunn vil 
utdypes gjennom denne planbeskrivelsen. 
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4 Planprosessen 

4.14.14.14.1 Varsel om Varsel om Varsel om Varsel om oppstartoppstartoppstartoppstart    

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad 10.02.2016. Naboer og 
offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 08.02.2016 med innspillfrist 11.03.2016. 
Et begrenset tilleggsvarsel som følge av utvidelse av planområdet ble sendt 13.02.2017.  

4.24.24.24.2 Merknader til planarbeidetMerknader til planarbeidetMerknader til planarbeidetMerknader til planarbeidet    

Det er mottatt innspill fra seks instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 
forkortet utgave i vedlegg 2. Det har også vært kontakt med enkelte naboer i forbindelse med befaring 
og ved annonsering av planarbeidet. Et begrenset tilleggsvarsel som følge av utvidelse av planområdet 
ble sendt 13.02.2017, med innspillfrist 01.03.2017. Det kom innspill fra Statens vegvesen og 
Fylkesmannen i Østfold, og ble mottatt telefonsamtale fra grunneier av 34/352. 

4.34.34.34.3 Medvirkning av barn og ungeMedvirkning av barn og ungeMedvirkning av barn og ungeMedvirkning av barn og unge    

Det ble gjort egne medvirkningsopplegg for barn i forbindelse med en stedsanalyse for Slevik som 
gjennomført ble i 1998 i forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad kommune. Som en del 
av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som lekeområder, snarveier, utrygge veier 
og områder ble kartlagt. Det ble ikke registrert barns aktivitet innen planområdet. Det er ikke grunn til 
å tro at forholdene har forandret seg mye siden 1996. Området er i befart, og det finnes få spor av 
barnelek i området. Området framstår som en forholdsvis åpen, men privat eiendom omgitt av 
eneboliger. 

Da barns medvirkning i lokalsamfunnsprosjektet ansees som dekkende for barns situasjon i området, er 
det ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til medvirkning fra barn og unge ved detaljreguleringen.  

Kommunens barnetalsperson er blitt gitt anledning til å uttale seg til planinitiativet. Lovens intensjon 
om medvirkning vurderes som godt ivaretatt. 

5 Planstatus og rammebetingelser 

5.15.15.15.1 Overordnede planer Overordnede planer Overordnede planer Overordnede planer     

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplanØstfold mot 2050, fylkesplanØstfold mot 2050, fylkesplanØstfold mot 2050, fylkesplan    

Fylkesplanen for Østfold ble godkjent i 
statsråd 11. mars 2011. En av 
målsettingene i fylkesplanen er å legge til 
rette for fortetting av sentrumsnære 
arealer fremfor å ta i bruk mindre sentrale 
områder. Samtidig er det et ønske om å 
styrke lokalsentre rundt omkring i fylket 
ved å tillate boligbygging og annen 
utvikling. Slevik er i fylkesplanen utpekt 
som et «lokalsenter» der det er ønskelig 
med vekst.  

Arealet ligger i dag uutnyttet og tett opp 
mot etablert infrastruktur som f.eks. en 
skole med god kapasitet.  

Figur 1. Utsnitt av fylkesplanen for Østfold. 



PlanID.: 01061145 

 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   7 

 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Kommuneplanens Arealdel 2011 Kommuneplanens Arealdel 2011 Kommuneplanens Arealdel 2011 Kommuneplanens Arealdel 2011 ----    2023, vedtatt 06.12.2012 2023, vedtatt 06.12.2012 2023, vedtatt 06.12.2012 2023, vedtatt 06.12.2012     

Planområdet er avsatt til «nåværende 
bebyggelse og anlegg» i kommuneplanens 
arealdel (oransje). De omkringliggende 
områdene er lagt ut som «landbruk-, natur- 
og friluftsområde» (grønn), og nord for 
planområdet er et areal lagt ut som 
«framtidig offentlig eller privat 
tjenesteyting».  

Sørvest for planområdet vises et framtidig 
boligområde, B440. Området er nå regulert 
gjennom planen; Detaljregulering Langgård 
Søndre, og åpner hovedsakelig for 
frittliggende småhusbebyggelse med 
innslag av konsentrert småhusbebyggelse. 

Planområdet inngår ikke i kommunens 
utbyggingsprogram for boliger 2015 – 
2026, da det dreier seg om et 
fortettingsområde.  

 

5.25.25.25.2 Gjeldende reguleringssituasjonGjeldende reguleringssituasjonGjeldende reguleringssituasjonGjeldende reguleringssituasjon    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Gjeldende reguleringssituasjonGjeldende reguleringssituasjonGjeldende reguleringssituasjonGjeldende reguleringssituasjon....        

Det varslede planområdet er uregulert og 

grenser ikke mot noen eksisterende 

reguleringsplaner. Mye av arealbruken 

som omgir planområdet er ikke regulert, 

og forvaltes dermed gjennom 

kommuneplanens arealdel. Med unntak av 

Langgård søndre, er de vedtatte planene 

som finnes i området ferdig utbygd og har 

dermed liten betydning for planarbeidet. 

Gjeldende reguleringsplaner innenfor 

kartutsnittet til høyre framkommer i listen 

nedenfor: 

1. Dette planområdet, planID 01061145. 
2. Reguleringsplan for Slevik III, planID 0106138, vedtatt 07.04.1981. 
3. Reguleringsplan for Slevik II, planID 0106139, Tyrihjellen, vedtatt 08.04.1981. 
4. Reguleringsplan for Enga Slevik, gnr 64, bnr 1,9 m.fl, planID 0106493, vedtatt 13.02.2003. 
5. Bebyggelsesplan for Enghaugen, gnr 66, bnr 32, 37 m.fl., planID 0106515, vedtatt 17.06.2004. 
6. Detaljregulering Langgård Søndre, planID 01061037, vedtatt 21.04.2016. 

     

Figur 2. Planområdets beliggenhet i kommuneplanens arealdel 

Planavgrensningen vises med plangrense innenfor den røde sirkelen. 

Figur 3. Reguleringssituasjonen i området. 
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5.35.35.35.3 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planreRikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planreRikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planreRikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjertningslinjertningslinjertningslinjer    

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Rpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingenRpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingenRpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingenRpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingen    (1995)(1995)(1995)(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, private lekearealer for små barn. Samtidig ligger planområde i nærheten av både store 
utmarksområder egnet for frilek, samt skoleområdet som er egnet for mer organisert lek og som sosial 
møteplass. 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Statlige planretningslinjer for samordnet boligStatlige planretningslinjer for samordnet boligStatlige planretningslinjer for samordnet boligStatlige planretningslinjer for samordnet bolig----, areal, areal, areal, areal----    og transportplanleggingog transportplanleggingog transportplanleggingog transportplanlegging    (2014)(2014)(2014)(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. 
Planområdet ligger om lag 13 km fra Fredrikstad sentrum. I et transportperspektiv er ikke dette 
optimalt, men samtidig er det ønskelig med en styrking av Slevik som tettsted. Tiltaket innebærer en 
fortetting av en sentral del av Slevik som i dag er dårlig utnyttet. Tiltaket er slik sett arealeffektivt, noe 
som er i tråd med intensjonen i planretningslinjen. 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 SSSSttttatlatlatlatliiiig pg pg pg pllllaaaannnnrrrretnetnetnetniiiinnnnggggsssslilililinnnnjjjjeeee    fffforororor    kkkklilililimmmmaaaa----    oooog eneg eneg eneg enerrrrggggiiiippppllllaaaanlnlnlnleeeeggggggggiiiinnnngggg    iiii    kkkkoooommmmmmmmuuuunnnneeeennnneeee    ((((2222000000009)9)9)9)....////    Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal 

Klima og energiplan 2013 Klima og energiplan 2013 Klima og energiplan 2013 Klima og energiplan 2013 ----    2017201720172017    

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.  

Det skal etableres konvensjonell småhusbebyggelse innen planområdet. Utbyggingen vil trolig skje i 
henhold til framtidige og skjerpede energikrav etter ny teknisk forskrift som trolig vedtas i 2017.  
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6 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

6.16.16.16.1 BeliggenhetBeliggenhetBeliggenhetBeliggenhet    og avgrensing av og avgrensing av og avgrensing av og avgrensing av planområdetplanområdetplanområdetplanområdet    

Planområdet dekker ca. 5,1 daa og ligger i en sydvestvendt slak helling sentralt i Slevik, ca. 13 km vest 
for Fredrikstad sentrum. Planområdet er omgitt av eksisterende boligbebyggelse og plangrensen er med 
unntak av vegformålet definert ut fra eiendomsgrensene.  

Planområdet har brukbare kommunikasjoner mot Fredrikstad sentrum og det er gangavstand til skole. 
Planområdet ligger også i et aktivt lokalsamfunn med gode fritids- og turmuligheter.  

6.26.26.26.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbrukDagens arealbruk og tilstøtende arealbrukDagens arealbruk og tilstøtende arealbrukDagens arealbruk og tilstøtende arealbruk    

Planområdet er i dag bebygget 
med én hytte. Hytta er av enkel 
standard og har stått ubrukt en del 
år. Hytta ligger midt i planområdet 
og er omgitt frittliggende 
boligbebyggelse av varierende 
karakter. Planområdet ligger åpent 
og er ikke avsperret mot 
naboeiendommene med gjerder 
el. l. 

Planområdet består av fast fjell 
som stedvis er dekket med lyng og 
furuskog. Vegetasjonen er mest 
fyldig mot eiendommene i 
nordøst.  
  

Figur 4. Fotografier fra planområdet. 

Fotografiet øverst viser den aktuelle 

byggetomta fra nord. Den eksisterende 

hytta som ligger midt på eiendommen 

kan skimtes mellom furutrærne. 

Fotografiet nederst viser planområdet 

sørfra. Innkjøringen til området vil 

anlegges til høyre for den store furua som 

vises midt i bildet. 
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6.36.36.36.3 Stedets karakterStedets karakterStedets karakterStedets karakter    

Den omkringliggende bebyggelsen er i all hovedsak oppført som frittliggende eneboliger med romslige 
hager. Bebyggelsen er ført opp til ulike tider, hovedsakelig fra 1960-tallet fram til i dag. Som 
illustrasjonen nedenfor viser er det få fellesnevnere i det arkitektoniske utrykket til bebyggelsen som 
omgir planområdet. Bygningen har varierende etasjetall, fargevalg og takformer. Rett sørvest for 
planområdet er det nylig oppført kjedete eneboliger, noe som representerer et nytt element i området.  
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6.46.46.46.4 LandskapLandskapLandskapLandskap    

Planområdet ligger i en vest – sørvestvendt helling som skrår oppover fra 24 m o. h. til et platå som 
ligger om lag 28 - 29 m o.h. Områdene i sørøst, og i nord ligger noe høyere, mens områdene nord for 
planområdet ligger i om lag samme høyde.  

Topografien og vegetasjonen er åpen med gode solforhold, deriblant ettermiddagssol. Planområdet 
ligger om lag 1,2 km fra Slevikkilen der det kan komme vind inn fra sørvest. Forlandet og tar imidlertid 
av for vinden, slik at området blir vindutsatt. Vegetasjonen i området er ikke preget av vind. 

6.56.56.56.5 KulturminnerKulturminnerKulturminnerKulturminner    

Fylkeskonservatoren uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for 
særlig vern i planområdet. 

6.66.66.66.6 NaturverdierNaturverdierNaturverdierNaturverdier    

Det er ikke registrert naturverdier av spesiell verdi innenfor planområdet eller i influensområdet. 
Miljødirektoratets naturbase http://kart.naturbase.no/ og http://artskart.artsdatabank 
en.no/default.aspx er benyttet som kilde, og det er gjort supplerende befaring i området for å avdekke 
om det f. eks. finnes hule eiker. Naturtypen med furu og lyng over fast fjell er svært vanlig i regionen og 
ligger dessuten inneklemt blant eksisterende bebyggelse.  

6.76.76.76.7 RRRRekreasjonekreasjonekreasjonekreasjonsverdisverdisverdisverdi,,,,    rekreasjonsbruk ogrekreasjonsbruk ogrekreasjonsbruk ogrekreasjonsbruk og    uteområderuteområderuteområderuteområder. . . .     

Nærområdet byr på gode muligheter for rekreasjon og uteopphold. I umiddelbar nærhet av 
planområdet finnes turveier, kyst- og skogsområder som er lette å bevege seg rundt i. Ved skolen finnes 
muligheter for å sparke fotball og basketball osv. Det finnes også en fotballbane om lag 650 meter fra 
planområdet. 

6.86.86.86.8 LandbrukLandbrukLandbrukLandbruk    

Grunnforholdene er fast fjell med usammenhengende løsmassedekke og regnes som impediment 
uegnet for jord- og skogproduksjon. Det er få landbruksinteresser i planområdet. Den planlagte 
arealutnyttelsen er også i tråd med overordnede planer.  

6.96.96.96.9 Trafikkforhold og mobilitetTrafikkforhold og mobilitetTrafikkforhold og mobilitetTrafikkforhold og mobilitet    

6.9.16.9.16.9.16.9.1 KjøreatkomstKjøreatkomstKjøreatkomstKjøreatkomst        

Planområdet har og vil fortsatt ha atkomst fra fylkesveg 409 Halvorsrødveien via privat atkomstveg. 
Fylkesvegen har funksjonell dimensjoneringsklasse 5, eller samleveg Sa2, med en trafikkbelastning på 
1577 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Adkomsten til planområdet er etter forholdene oversiktlig, og 
fartsgrensen er 30 km/t på stedet samtidig som er det lagt fartshumper i vegen forbi skolen. 

Etter vegvesenets planer blir vegen forkjørsregulert i løpet av 2016. Frisikt er dimensjonert i forhold til 
dette med frisikt 6x54 m. 

6.9.26.9.26.9.26.9.2 VeiVeiVeiVeisystemsystemsystemsystem    

Vegen inn til planområdet er i dag tilknyttet 16 bolig- og hytteenheter. Vegen har fram til det planlagte 
byggeområdet en bredde på ca. 3 meter, noe som er for smalt når to biler møtes. Veien tilfredsstiller 
ikke kommunal standard og den skal heller ikke overtas av kommunen.  



PlanID.: 01061145 

 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   12 

 

Den aktuelle vegstrekningen er 
opparbeidet med asfalt, er om lag 50 
meter lang, helt rett og uten 
nevneverdig stigning. Omtrent 
halvvegs ligger det en avkjøring til en 
av eiendommene langs 
nordøstsiden av vegen.  

Vegen er oversiktlig, men 
oppmuntrer ikke til høy fart. Ved 
møtesituasjoner vil biler se 
hverandre og kunne stanse og vente 
enten i krysset ved fylkesvegen eller 
ved innkjøringen til det aktuelle 
byggeområdet der det vil 
opparbeides en vente- og snuplass. 
Til nød er det mulig å svinge til siden 
ved avkjøringen halvvegs langs 
vegen. 

6.9.36.9.36.9.36.9.3 TrafikkmengdeTrafikkmengdeTrafikkmengdeTrafikkmengde    

Trafikkmengden er i dag om lag 56 biler i døgnet (ÅDT). Ved en utbygging av 8 nye boliger vil ÅDT øke 
til 84, noe som fremdeles må ansees som en beskjeden trafikkmengde. Vegen ansees å ha tilstrekkelig 
kapasitet for trafikkavvikling og det er ingen trafikksikkerhetsmessige hensyn som gjør det nødvendig å 
utvide vegbredden. Det er heller ikke ønskelig å utvide vegen annet enn for eventuelt å etablere en 
ventelomme ved postkassene der det er bredde nok.  

Fylkesveien har en ÅDT på 1577 ved planområdet (2015). 

6.9.46.9.46.9.46.9.4 UlykkessituasjonUlykkessituasjonUlykkessituasjonUlykkessituasjon    

Det er innrapportert 1 trafikkulykke med personskade i nærheten av planområdet i perioden 1999 fram 
til 2016. Det dreide seg da om en syv år gammel gutt som kom ridende til hest ut i vegen fra skolen og 
som ble lettere skadet i sammenstøtet med en bil.  

6.9.56.9.56.9.56.9.5 GangGangGangGang----    og sykkelvegog sykkelvegog sykkelvegog sykkelveg    

Planområdet ligger i 11,5 km sykkelavstand (45 minutter) til sentrum, eller eventuelt 8 km til 
fergeforbindelsen som går fra Gresvik (10 minutter). Det er etablert gang- og sykkelveg sørøst for 
Halvorsrødveien ned til Gamle Slevikvei. Herfra mangler en videre forbindelse mot det øvrige 
gangvegnettet. Gamle Slevikvei binder gang- og sykkelvegforbindelsen sammen med fortsettelsen langs 
Vikaneveien. Videre er det etablert sammenhengende gang- og sykkelvei fra Gamle Slevikvei inn mot 
Gresvik hvor både fergeforbindelsen og ungdomsskolen ligger. I Gressvik sentrum går gangvegen over i 
et bredt fortau. 

Med unntak av den manglende gangvegforbindelsen inngår trasse i ”Rute 7, Vikanerute” i 
sykkelhovedplanen datert september 2009.  

6.9.66.9.66.9.66.9.6 KollektivtransportKollektivtransportKollektivtransportKollektivtransport    

Bussrute 302 har 19 avganger i døgnet, mot Fredrikstad stasjon eller mot Vikane/Hankø. Det ligger 
kollektivholdeplass langs Vikaneveien ved krysset mot Halvorsrødveien, ca. 800 m fra planområdet. 
Avgangene mot sentrum er fram til klokken 12 lagt opp til skolen, 300 m fra planområdet, der bussen 
snur. Etter 12 er avgangene fra sentrum lagt om skolen. Busstilgjengeligheten er med dette tilpasset 
arbeidspendling og skolebuss i retning Gressvik og Fredrikstad sentrum. 

Figur 5. Eiendommer tilknyttet vegen er markert med blå farge. I alt har i dag 

16 boenheter adkomst via vegen.  
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Byferga kjører halvtimes/times avganger mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste og 
Gressvik mellom klokken 06:00 og 20:00 på hverdagene. Sykkelavstanden til fergen er ca. 8 km, noe som 
gjør det gunstig å kombinere f. eks. sykkel og gratis ferge.  

6.106.106.106.10 Barns interesser Barns interesser Barns interesser Barns interesser     

Planområdet ligger rett ved Slevik skole der det i tillegg til organiserte kveldsaktiviteter finnes 
tilgjengelige lekearealer. Lenger ned i vegen, ved butikken, ligger det en fotballbane i et regulert 
offentlig friområde. Øvrige deler av nærområdet kan by på både kyst og skogsområder som bidrar til 
gode bokvaliteter for alle aldersgrupper. Det vil opparbeides lekearealer for de aller minste barna innen 
planområdet.  

6.116.116.116.11 Sosial infrastrukturSosial infrastrukturSosial infrastrukturSosial infrastruktur    

Planområdet ligger sentralt i Slevik nærsenter i tilknytning til et etablert boligområde. I området finnes 
det flere funksjoner og sosiale møtearenaer som barnehage, idrettsbane, butikk og barneskole. Mer 
sentrale funksjoner finnes i Fredrikstad sentrum. 

6.11.16.11.16.11.16.11.1 HandelHandelHandelHandel    

Nærmeste handlemulighet er for tiden i Vikane (4,7 km) eller Ålekilene (6,5 km). Inntil nylig eksisterte 
det en dagligvareforretning langs Vikaneveien, (2,4 km), samt i Halvorsrødveien 450 m fra planområdet. 
Den aktuelle nærbutikken i Halvorsrødveien ble avviklet når innehaveren gikk av med pensjon og 
forretningen i Vikaneveien ble flyttet til Ålekilene fordi lokalene var umoderne. Ved etablering av nye 
boliger i området, vil grunnlaget for en nyåpning av lokalbutikken være styrket. 

Alternativt finnes det handlemuligheter i Gresvik sentrum ca. 8 km fra planområdet.  
  

Figur 6. Figuren viser gang- og sykkelavstander fra planområdet til sosial infrastruktur. 
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6.11.26.11.26.11.26.11.2 Skolekapasitet og barnehagedekningSkolekapasitet og barnehagedekningSkolekapasitet og barnehagedekningSkolekapasitet og barnehagedekning    

Både barnehage og barneskole er lokalisert i 
nærheten av planområdet, med en avstand 
på om lag 300 meter. Ungdomsskole ligger i 
Gressvik, ca 8 km fra planområdet. 

Slevik skole er nylig rehabilitert og har god 
skolekapasiteten med plass til 300 elever. 
Elevtallsprognosene som fram kommer av 
barnehage- og skolebruksplan 2015 - 2025 
viser at elevtallet vi ligge rundt 150 elever i 
årene som kommer. Dette er en nedgang 
sammenlignet med tidligere år. Prognosene 
omfatter ikke det planlagte tiltaket. Slik 
situasjonen er vil det være problematisk å 
utnytte kapasiteten. Kommunen vurderer 
derfor å utnytte lokalitetene for andre 
funksjoner. For å utnytte ledig kapasitet er 
det gunstig med en utbygging i området.  

Slevik barnehage har for tiden plass til 31 barn 
i alderen 1-5 år. Det er ikke andre barnehager 
i nærområdet, men det er i reguleringsplan 
for «Enga Slevik» satt av areal for barnehage. 
I området rundt Gressvik, 4-8 km fra 
planområdet, ligger det en rekke barnehager. 

 

6.126.126.126.12 Universell tilgjengelighetUniversell tilgjengelighetUniversell tilgjengelighetUniversell tilgjengelighet    

Terrenget i området er noe skrånende. Det vil trolig være mulig å forme tomtene og uteområdene etter 
prinsippene om universell utforming, men adkomsten til planområdet vil bli noe brattere enn normene 
tilsier.  

Planen åpner for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer. Etter teknisk forskrift § 8-2 
stilles det ikke krav til universell utforming av felles utearealer i tilknytning til denne boligtypen. 

6.136.136.136.13 Teknisk infrastrukturTeknisk infrastrukturTeknisk infrastrukturTeknisk infrastruktur    

6.13.16.13.16.13.16.13.1 Vann og avløpVann og avløpVann og avløpVann og avløp    

Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsledninger via eksisterende anlegg med 
tilknytningspunkt ved Halvorsrødveien 73. Det vil bli nødvendig å sprenge trase for nytt avløpsanlegg.  

Overvann fra området vil i all hovedsak fordrøyes og infiltreres lokalt som i dag. Siden mye av området 
allerede består av fast fjell, vil ikke avrenningssituasjonen endres vesentlig ved en gjennomføring av 
tiltaket. 

Planen stiller krav om at overvannshåndteringen løses på en måte som ikke medfører ulempe for 
naboeiendommer eller andre områder «nedstrøms» for planområdet.  

Figur 7. Elevtallsprognose VS kapasitet ved Slevik skole. 

Figur 8. Barnehager i området (Fra utdanningsdirektoratet) 
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6.13.26.13.26.13.26.13.2 EnergiforsyningEnergiforsyningEnergiforsyningEnergiforsyning    

All nye kabler skal legges som jordkabel. Hafslund Nett AS drifter strømnettet i området i dag. Det må 
vurderes om det er nødvendig å etablere en transformatorstasjon i tillegg til nytt ledningsnett inne i 
planområdet. Det er plass til transformatorstasjon ved innkjøringen til feltet. Denne kan med den 
sentrale beliggenheten betjene ny bebyggelse samt eksisterende boliger i området. Planen viser ikke en 
konkret plassering, men det er tatt inn bestemmelser om at nettstasjon kan oppføres innenfor 
byggeområdet inntil 1 m fra eiendomsgrense, utenfor regulerte byggegrenser og at den ikke inngår i 
tillatt utnyttelsesgrad. Reguleringsbestemmelsene krever en fem meters byggegrense rundt nettstasjon 
og at den skal ligge ved veg. Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

 

6.146.146.146.14 GrunnforholdGrunnforholdGrunnforholdGrunnforhold    

Hele planområdet består av fast fjell med et 
tynt spredt løsmassedekke. Nord for området 
er det avsatt tykkere lag av løsmasser som er 
grobunn for litt kraftigere vegetasjon. Arealet 
er svakt skrånende og det er ikke fare for 
steinsprang eller utglidninger. Arealet som er 
lagt ut som byggeområde består av fast fjell 
og gir en svært stabil byggegrunn.  

Fjellet i området er av uranholdig granitt og vil 
dermed kunne avgi radon. Det er derfor viktig 
at det blir gjort avbøtende tiltak ut over vanlig 
radonsperre. 

 

 

6.156.156.156.15 SSSStøytøytøytøyforholdforholdforholdforhold    

Fredrikstad kommune har gjort 
målinger/beregninger av enkelte støykilder 
tilgjengelige gjennom sin nettside. I 
Slevikområdet er det beregnet støy fra 
Halvorsrødveien.  

Beregningene er gjort med utgangspunkt i 
trafikktall fra 2011 og viser støyforholdene i 
fire meters høyde over bakken. Beregningene 
tar i liten grad hensyn til eksisterende 
bebyggelse, så ved en detaljberegning vil 
kartet se annerledes ut.  

Beregningene er viser at planområdet ikke 
ligger støyutsatt. Siden planområdet i stor 
grad er skjermet bak annen bebyggelse, vil 
trolig en detaljberegning fortsatt vise at 
arealet ligger utenfor gul støysone.  

.  
  

Figur 10. Kartet viser høyeste døgnveid (Lden) lydnivå dBA i 4 

meters høyde langs Halvorsrødveien. Plangrensen vist med svart 

stiplet linje. 

Figur 9. Utsnitt av kvartærgeologisk kart viser at hele 

planområdet består av fast fjell (rosa).  
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6.166.166.166.16 LuftkvalitetLuftkvalitetLuftkvalitetLuftkvalitet    

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). Luftsonekartet 
viser en klar sammenheng mellom trafikk og konsentrasjonen av svevestøv og NO2. Vindretning og 
topografi spiller også inn.  

Planområdet ligger langt fra dominerende forurensningskilder, og nær sjøen der den fremherskende 
vindretning kommer fra sør-sørvest. Ut fra beliggenheten til planområdet i forhold til kildeområdet for 
de største utslippene, antas det at luftkvaliteten innen planområdet vil være svært god og at det ikke er 
behov for nærmere utredninger. 

6.176.176.176.17 Levekår og folkehelseLevekår og folkehelseLevekår og folkehelseLevekår 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 2014 rangert levekårene i ulike soner, 
basert på 12 levekårsparametere: 

1 Barneandel  7 Personer i lavinntektshusholdninger 

2 Innvandrere  8 Registrert arbeidsledighet 

3 Flyttinger  9 Sosialhjelpsmottakere 

4 Lav utdanning.  10 Arbeidsavklaringspenger 

5 Høy utdanning.  11 Unge uførepensjonister 

6 Nettoinntekt  12 Andel aleneboende 

Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som 
helhet varierer fra 7,3 til 38,3. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Sørbygda» 
på 13,58 – eller tiendeplass plass. Levekårsssonen skiller seg ikke spesielt ut på noen måte, men gir en 
generelt god skåring innen verdiene som framgår av statistikken. 

Hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av selveide frittliggende eneboliger med et 
beskjedent innslag av konsentrert småhusbebyggelse. Det er ikke registrert blokker i området.  
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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 sannsynlighetsannsynlighetsannsynlighetsannsynlighet 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 konsekvenserkonsekvenserkonsekvenserkonsekvenser 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 Hendelse/situasjon Hendelse/situasjon Hendelse/situasjon  Aktuelt?Aktuelt?Aktuelt?Aktuelt? SannSannSannSann----

synligsynligsynligsynlig 

Kons.Kons.Kons.Kons. Risk.Risk.Risk.Risk. Kommentar/tiltakKommentar/tiltakKommentar/tiltakKommentar/tiltak 

NaturNaturNaturNatur----    og miljøforholdog miljøforholdog miljøforholdog 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 består av bergarter 

som kan avgi radongass, se 

merknad etter tabell. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt  Nei 2 1   

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Nei     

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  Nei     

MenneskeskapMenneskeskapMenneskeskapMenneskeskapte forholdte forholdte forholdte 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 Ne     

24. Park; rekreasjonsområder Nei     

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    Området er ligger i sin helhet 

bak gul støysone. 

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 akutt forurensning 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     
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41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

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     

 

ROS-analysen viser at det er en hendelse (merket gul) 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 denne delen av Fredrikstad, noe som gir et økt potensial for at grunnen kan avgi 

radongass. Fordi grunnen innen planområdet inneholder fjell i dagen, er det sannsynlig at radongass 

kan trenge inn i boligene. Radongass vil oftest være en problem i etasje mot grunn, og særlig der det er 

undertrykk som følge av en skorstenseffekt.  

Tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes dersom nivået overstiger 

200 Bq/m3 ved målinger. 

Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.  

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt aktivitet langs vegen. På grunn av 

vegstandarden vil hastighetene være svært moderate. Økningen i trafikk vil ikke medføre en betydelig 

økning i støybelastningen fra hjul- og motorstøy.  

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. 
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8 Planforslaget 

8.18.18.18.1 Plantype, detaljeringsnivåPlantype, detaljeringsnivåPlantype, detaljeringsnivåPlantype, detaljeringsnivå    og forholdet til overordnede planerog forholdet til overordnede planerog forholdet til overordnede planerog 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. Planen 
regulerer ikke bygningsplassering og utforming i detalj, men sørger for at det opparbeides tilstrekkelig 
med f. eks. leke- og uteoppholdsarealer og parkering sett i forhold til antall boenheter. 

8.28.28.28.2 Planens idéPlanens idéPlanens idéPlanens idé    

Hovedgrepet i planen er å legge til rette for en effektiv arealutnyttelse samtidig som utbyggingen 
inneholder tilstrekkelige bokvaliteter og trygge lekeområder. Bebyggelsen representerer en ny 
boligform i området. Det er derfor lagt noe bufferareal mot naboene.  

Det er gjennom planprosessen utarbeidet flere løsningsalternativer. To av disse er gjengitt i figur 10 og 
viser en mulig utnyttelse av området tilsvarende ca. 92%/73% av den maksimale BYA planen åpner for. 
Gjennom prosessen er antallet enheter redusert til åtte. Dette er vist i Illustrasjonsplanen som ligger 
ved som eget vedlegg til planen. Illustrasjoneplanen viser den ønskede utnyttelsen av området men er 
ikke juridisk bindende.  

8.38.38.38.3 ReguleringsformålReguleringsformålReguleringsformålReguleringsformål    

8.3.18.3.18.3.18.3.1 ArealkategorierArealkategorierArealkategorierArealkategorier    og arealstørrelserog arealstørrelserog arealstørrelserog arealstørrelser    

Oversikt over areaOversikt over areaOversikt over areaOversikt over arealformålene i planenlformålene i planenlformålene i planenlformålene i planen    SOSISOSISOSISOSI    Areal mAreal mAreal mAreal m2222    

§12§12§12§12----5. Nr. 1 5. Nr. 1 5. Nr. 1 5. Nr. 1 ----    Bebyggelse og anleggBebyggelse og anleggBebyggelse og anleggBebyggelse og anlegg            

Boligbebyggelse (B1-2) 1110 252 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BK) 1112 3325 

Renovasjonsanlegg (R) 1550 50 

Lekeplass (L) 1610 225 

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

Kjøreveg (KV) 2011 331 

Veg (V1-2) 2010 611 

Annen veigrunn - grøntareal (AVG1-4) 2019 283 

Totalt alle kategorierTotalt alle kategorierTotalt alle kategorierTotalt alle kategorier        5075075075077777    

Som tabellen viser, er hovedformålet i planen konsentrert småhusbebyggelse. I dette formålet vil også 
funksjoner som uteopphold, parkering inngå. Med unntak av renovasjon legges det opp til en boform 
der boligfunksjonene i størst mulig grad løses i tilknytning til boligene.   

8.48.48.48.4 Gjennomgang av Gjennomgang av Gjennomgang av Gjennomgang av reguleringsformålenereguleringsformålenereguleringsformålenereguleringsformålene    

8.4.18.4.18.4.18.4.1 BBBBoligbebyggelse oligbebyggelse oligbebyggelse oligbebyggelse ––––    konsentrert småhusbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (B(B(B(BKKKK))))    

Det er avsatt ett felt for konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor formålet tillates etablering av ulike 
kategorier småhusbebyggelse innenfor gitte høyder, byggegrense og utnyttelsesgrad. Innenfor formålet 
tillates funksjonene som normalt faller sammen med en bolig, som parkering, leke- og 
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uteoppholdsarealer osv. Det tillates også gjesteparkering innen formålet. Disse vil bli felles for beboerne 
i området. 

Bebyggelsens høyde og plassering 

Terrenget i planområdet heller svakt sørover. Høydeforskjellen fra sør 
til nord er om lag fem meter, og det er brattest ved innkjøringen i sør. 
Bebyggelsen vil kunne trappes noe i forhold til hverandre, men det vil 
ikke være aktuelt å plassere inn bebyggelse med f. eks. sokkeletasje.  

Det er utarbeidet en mulighetsstudie der ulike måter å strukturere ti like 
boenheter på tomten er undersøkt. I studien ble det undersøkt å 
organisere bebyggelsen som kjedede enheter i en gate, rundt et tun, 
eller som punktbebyggelse. Da området forøvrig består av 
punktbebyggelse, med unntak av tre kjedede eneboliger sydøst for 
planområdet, virker organisering av bebyggelsen i tun og gate, med 
lange rekker av enheter noe fremmed på stedet. Bebyggelsen tenkes 
derfor satt som rekkehus der to og to bygningskropper sammenbindes. 
Bygningskroppene for de ulike boenhetene kan forskyves i forhold til 
hverandre både i vertikal- og horisontalplanet, noe som letter en 
terrengtilpassing og skaper et mindre stringent bilde av bebyggelsen. 
Terrenget taler også for en organisering av boenhetene i par, da lengre 
kjedede rekker vil få store terrengforskjeller seg i mellom. Bebyggelsen 
i par gir også bedre muligheter for å ta seg gjennom området for naboer 
og forbipasserende. De kjedede eneboligene vil være adskilt av 
carporter. Disse bryter opp volumene og skaper et mindre massivt 
uttrykk, for å tilpasse seg eneboligene rundt.  Carportene kan også 
benyttes som terrasse, og det er i tillegg lagt opp til en bygningsform 
med takterrasser.  

Solforhold for alle enheter samt lekearealet ivaretas også best i en 
organisering av bebyggelsen i punkter, og det legges opp til en buffer av 
eksisterende grønnstruktur i områdets randsone for å skjerme naboer 
for den nye bebyggelsen. 

Bebyggelsen vil få en maksimal mønehøyde/gesimshøyde på 
henholdsvis 7,5 og 7 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Disse 
høydene utfordrer ikke høydene i området forøvrig. Carport/garasje skal 
underordnes eller integreres i bolig. Deler av arealet skal kunne benyttes 
for gjesteparkering, men dette er så langt ikke vist i illustrasjonsplanen.  

Grad av utnytting 

Utnyttelsesgraden fremgår av plankartet og er lagt til 40% BYA. Både sentrale og lokale myndigheter 
uttrykker ønske om, og delvis krever, i større og større grad høy arealutnyttelse. Den valgte 
arealutnyttelsen har en arealutnyttelse på om lag 2-2,5 boenheter pr. daa. På grunn av arealbruken i 
tilstøtende områder vil bebyggelsen innen de ulike delfeltene framstå som forholdsvis tett. Denne 
tettheten er en ønsket utvikling, og vil bidra til en større variasjon av boligtilbudet i Slevik. 

Antall boliger 

Planen bestemmer ikke hvilket antall boenheter som skal inn i planområdet men terrenget, tillatt 
utnyttelsesgrad, arealenes arrondering og krav til uteoppholdsareal pr. boenhet begrenser det mulige 
antall boenheter. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan. Denne er ikke juridisk bindende for arealbruken 
og har bare til hensikt å eksemplifisere en sannsynlig og ønskelig arealutnyttelse. Med den skisserte 
boligtypen vil det egne seg med om lag åtte boenheter. 
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Parkering 

Det legges opp til at beboerne skal parkere på egen eiendom. I illustrasjonsplanen er det vist parkering 
i carport samt en parkeringsmulighet foran carporten. Begge parkeringsplassene er innregnet i BYA. 

Det er i reguleringsbestemmelsenes § 5.2, bokstav a tatt inn krav om at det skal opparbeides minimum 
2 p-plasser for bil pr. boenheter over 100 m2 BRA og 1,5 p-plasser for enheter under 100 m2 BRA, samt 
2 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA. Sykkelparkeringen er tenkt lagt til carport eller ved 
inngangspartiet til boligene. Sykkelparkeringen skal kunne overbygges og sykler skal kunne låses fast. 
Illustrasjonsplanen viser bare boenheter over 100 m2, der sykkelparkering inngår i carporten.  

Slik de planlagte boligene er utformet, vil man kunne oppbevare sykkel innerst i carport eller bod der 
det vil bli en dør ut.  

8.4.28.4.28.4.28.4.2 Lekeområde (Lekeområde (Lekeområde (Lekeområde (LLLL))))    

Lekeområde L er felles for alle beboerne innen planområdet og vil kunne bli et samlingspunkt for 
beboerne. Lekeplassen er lagt sentralt i planområdet til et solrikt og forholdsvisflatt område. I plankartet 
er det vist en vendehammer ved lekeplassen. I praksis vil nok denne bli lite brukt som snuplass for biler. 
Vegarealet vil derimot kunne egne seg som lekeareal for sykkel, rulleskøyter, radiostyrt bil osv. Det stilles 
krav om at lekeplassen skal skjermes mot vegarealet av et gjerde, hekk el. l.  

8.4.38.4.38.4.38.4.3 VeiVeiVeiVeiformålene Vformålene Vformålene Vformålene V1111----2222    ogogogog    KKKKV. V. V. V.     

Vei V1 vil fram til krysset mot KV være felles adkomst for eiendommene de er tilknyttet. Halvorsrødveien 
75a AS har inngått avtale om kjøp av vegen. Vegen blir et felles eie for boenhetene innen planområdet. 
Vegretten til eksisterende boliger videreføres. Det er naturlig at videre drift og vedlikehold av vegen 
etter endt utbygging organiseres som et veilag.  

Adkomstveg V1 fra Halvorsrødveien fram til byggeområdet BK reguleres etter den faktiske situasjonen 
med 2,5 meters vegbredde og tilsvarende sideareal for snøopplag mm. på sørvestsiden. Det vil være 
mulig å utvide vegen, men det er ikke nødvendig eller ønskelig. Vegen er smal, men oversiktlig og vil 
kunne avvikle en økt trafikkmengde ved at det legges inn møteplass ved overgangen til V2 og 
innkjøringen til byggeområdet, samt en ventelomme ved postkassene/krysset mot fylkesveien.  

Videre inn i feltet er terrenget brattere. Her er veg V2 regulert veg i fire meters bredde for å få til 
manøvreringsareal for beboere og utrykningskjøretøy. I enden av V2 etableres det en vendehammer 
slik at f. eks. brøytekjøretøyene eller folk som kjører seg vill har en snumulighet. Med den valgte 
dimensjoneringen vil det ikke være mulig med gateparkering. Det legges opp til at veien kan brukes som 
manøvreringsareal for parkering på eiendommene og ved en eventuell gjesteparkering.  

Deler av fylkesvegen (KV) er tatt inn i planen for å vise sammenhengene og kryssutformingen. Det er 
ikke behov for å gjøre inngrep i fylkesvegen eller i sidearealene. 

Adkomst til eksisterende boliger samt framtidig avkjørsel til 64/352 er vist med avkjøringspil.  

8.58.58.58.5 BomiljøBomiljøBomiljøBomiljø/kvalitet/kvalitet/kvalitet/kvalitet    

Planforslaget åpner for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse som sammen med tilstøtende 
eiendom i sør, er et nytt innslag i boligtilbudet i Slevik. Det legges opp til en kompakt utbygging med 
romslige, men lettstelte utearealer. Boligene vil anlegges som kjedete boliger over to plan med carport 
og vil få en størrelse på rundt 140 m2 BRA. Hver bolig får uteoppholdsarealer på takterrasser både på 
tak og på carport i tillegg til arealene rundt huset. I dag domineres uteområdene av fast fjell med lyng 
og furu. Ved utbyggingen skal mest mulig av dette preget bevares.  

Boligene vil bli middels store og vil kunne være egnet både enslige og barnefamilier.  

Illustrasjonsskissene viser mulighet for å bygge 8-10 boenheter. Boligene er lagt slik at det gis sikt- og 
gangmuligheter, både for eksisterende og ny bebyggelse. 
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Bygningene vil bli orientert i flukt med terrengkotene. Terrassene vil dermed bli sørvestvendt og få 
meget gode solforhold.  

8.68.68.68.6 TrafikkløsningTrafikkløsningTrafikkløsningTrafikkløsning    

8.6.18.6.18.6.18.6.1 Utforming av Utforming av Utforming av Utforming av veiveiveiveierererer    

Adkomst fra fylkesveg 409 vil skje gjennom 
utvidet bruk av eksisterende veg (V1). I planen 
er det regulert inn et forkjørsregulert kryss 
mellom fv. 409 og den private atkomstvegen. 
Frisiktsoner er dimensjonert etter N100. I den 
anledning ble det nødvendig å justere 
planområdet noe i østlig retning. Veien har en 
asfaltert bredde på 2,5 meter og sidearealer 
på 2 m for snøopplag, fyllinger og skjæringer. 
Inn mot krysset (V1 X KV) er det lagt inn en 
møtelomme som sikrer en sikker 
trafikkavvikling mot krysset og innen V1.  

8.6.28.6.28.6.28.6.2 Tilgjengelighet for gående og syklende Tilgjengelighet for gående og syklende Tilgjengelighet for gående og syklende Tilgjengelighet for gående og syklende     

Vei V1 skal betjene omlag 25 boenheter. Veien blir forholdsvis smal men oversiktlig 
og det legges opp til blandet trafikk av motorkjøretøy, gående og syklende. 
Trafikkmengden vil være begrenset og det er bare plass til en bil om gangen i 
vegbanen. Avkjøringslommen ved krysset, avkjørselen til gnr. 64, bnr 140 og V2. 
ligger med få meters avstand og gjør det mulig for biler å passere f. eks. sykler selv 
om vegen er smal. V1 er å anse som trafikksikker for gående og syklende. 

Det er ikke anlagt fortau langs fylkesvegen og ingen fotgjengerovergang i nærheten 
av planområdet, men hastigheten forbi planområdet er satt ned til 30 km/t, og det 
er etablert fartsdempere. Selve krysset er oversiktlig, og det er enkelt å krysse vegen 
over til gangvegen på motsatt side av fylkesvegen. Det ligger en midtrabatt mellom 

Figur 11. To alternative former for utnyttelse av arealet med plass for 8-10 boenheter. Se også vedlagt illustrasjonsplan. 
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fylkesvegen og gangvegen, bestående av gress. Denne er uproblematisk å krysse her, og det er allerede 
dannet en sti over området. Om ønskelig kan en tilrettelagt kryssing etableres her. 

8.78.78.78.7 Universell utformingUniversell utformingUniversell utformingUniversell utforming    
Reguleringsplanen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse uten heis, og det er følgelig ikke 
krav om universell utforming.  

8.88.88.88.8 UteoppholdsarealUteoppholdsarealUteoppholdsarealUteoppholdsareal    

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.  

Planområdet ligger godt beskyttet i et solrikt og svakt skrånende terreng. Det vil bli behov for en del 
massehåndtering ved opparbeidelse av infrastruktur til tomteområdet. De øvrige arealene vil i stor grad 
kunne bevares som naturtomt der stedegen vegetasjon bevares, eller opparbeides som lekeareal.  

Hver av boligene som er vist i illustrasjonsplanen vil få private hagearealer av varierende størrelse. 
Innenfor arealene avsatt som konsentrert småhusbebyggelse vil gjennomsnittlig utbyggingstetthet ligge 
på 36 % BYA, og da er parkering + gjesteparkering foran carport inkludert. Det er i tillegg satt av en felles 
nærlekeplass på 225 m2 sentralt i planområdet, som også vi kunne opparbeides som en møteplass for 
de voksne. 

Det skisserte prosjektet vil i snitt kunne tilby om lag 125 m2 felles og privat uteoppholdsareal pr. bolig 
på bakken. I tillegg vil private uteoppholdsarealer på takterrassene være en meget god bokvalitet innen 
planområdet. Takterrassen som legges til carporten vil ligge på høyde med andre etasje i byggene. Man 
kan på denne måten gå rett ut fra stue/kjøkken til et skjermet og sørvestvendt uteareal. 

Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens krav til utearealer om 80 m2 MUA. Både felles og private 
uteoppholdsarealer kan innregnes i MUA. Dette omfatter også terrassearealer som ikke er overbygd. 
Kjørearealer, oppstillingsplass for renovasjon, bratt terreng mm inngår ikke definisjonen. For å anslå 
hvordan forholdene innenfor planens rammer vil bli, er det med utgangspunkt i illustrasjonsplanen gjort 
et regnestykke, gjengitt i tabellen nedenfor. Felles opparbeidet lekeplass og halvparten av det ubebygde 
arealet inngår som grunnlag for beregningen av uteoppholdsarealet.  

 
Altern
ativ 

Areal 
(m2) 

Antall 
boenheter 

Tillatt 

% BYA 

Utnyttet 
% BYA og 
kvm 122 

Uteopphold pr. boenhet 
m2.  

(50% av tilgjengelig 
ubebygd tomt) 

Felles lekeareal 
pr boenhet (m2). 

1 3325 8 40 29% 976 150 28 

2 3325 10 40 37% 1220 100 23 

Tabell 2. Viser oversikt over fordeling av uteoppholdsarealer i situasjonsplan med 8 eller 10 boenheter. Carport + en 

oppstillingsplass for en bil inngår i BYA. Uteopphold omfatter ikke areal på balkonger. Halvparten av «restarealet» etter 

bygging er innregnet som uteopphold. Tillatt % BYA ligger noe over utnyttelsen som er vist i illustrasjonsplanen for å gi rom for 

nye type bebyggelse.  

Reguleringsbestemmelsene stiller rekkefølgekrav om at lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det 
gis brukstillatelse for boenheter i området.  

8.8.18.8.18.8.18.8.1 LekLekLekLek----    og rekreasjonog rekreasjonog rekreasjonog rekreasjon    

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.  
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Innen planområde skal det opparbeides en småbarnslekeplass (L) på 225 m2 sentralt i planområdet. 
Boligene vil ligge mindre enn 50 meter fra lekeplassen. Lekeplassen er lokalisert til et av de flateste 
områdene i planområdet og vil grense mot boligarealene på to sider. Langs nordsiden grenser 
lekeplassen mot en vei/vendehammer. Vendehammeren vil neppe være mye trafikkert. Lekeplassen 
legges langs de kjedede eneboligene vest for planområdet, og vil kunne tilføre området som helhet en 
lett tilgjengelig ny leke- og møteplass.  

Lekeplassen kan 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. 

Lekeplassen vil være felles for beboerne i planområdet. Ofte oppleves det at private lekeplasser ikke 
opparbeides eller vedlikeholdes. Rekkefølgebestemmelsenes § 3 vil sikre at lekeplassen opparbeides før 
boligene tas i bruk og beliggenheten tett opp mot boligenes uteområder vil være et insentiv til å holde 
lekeplassen ryddig og velholdt.  

Slevik skole, som ligger 250 m sørøst for planområdet vil fungere som offentlig grendelekeplass for de 
litt større barna. I tillegg er finnes det en fotballbane vest for Halvorsrødveien, 650 m sør for 
planområdet. 

8.98.98.98.9 Tilkobling til vannTilkobling til vannTilkobling til vannTilkobling til vann----    og avløpsnettog avløpsnettog avløpsnettog avløpsnett    

Tilkobling til vann og avløpsnett vil skje som en utvidelse av eksisterende privat avløpsnett via nytt 
anlegg som i legges i vei mot tilkoblingspunkt langs i Halvorsrødveien. Anlegget vil overtas av Fredrikstad 
kommune via en utbyggingsavtale. 

8.108.108.108.10 AvfallshåndteringAvfallshåndteringAvfallshåndteringAvfallshåndtering    

Det legges opp til at renovasjon løses med renovasjonsbeholder ved innkjøring til området, som vist i 
plankartet. Ved søppeltømming kan renovasjonsbil rygge inn mot «R». Vegen er regulert med en bredde 
på 4,5 meter her, så det vil være mulig å komme fram med en personbil mens tømming pågår.  

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. 

8.118.118.118.11 RekkefølgebestemmelserRekkefølgebestemmelserRekkefølgebestemmelserRekkefølgebestemmelser    

Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som krever at hovedatkomst, teknisk infrastruktur og lekeplass 
skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger innen planområdet.  

Av praktiske årsaker tillates det at beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på felles 
uteoppholdsarealer som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at 
boligene er tatt i bruk. 

Det er utbyggers ansvar å følge opp at rekkefølgebestemmelsene følges. 
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9 Virkninger av planforslaget 

9.19.19.19.1 Overordnede planerOverordnede planerOverordnede planerOverordnede planer    

9.1.19.1.19.1.19.1.1 Avvik fra kommuneplanens arealdelAvvik fra kommuneplanens arealdelAvvik fra kommuneplanens arealdelAvvik fra kommuneplanens arealdel    

Overvannshåndtering: Det må vises en løsning for håndtering av overvann fra planområdet. Det vil være 
aktuelt med nedgravd fordrøyning av overvann. 

9.29.29.29.2 LandskapLandskapLandskapLandskap    

Området er i dag delvis dekket av skog eller består av fast fjell. Bebyggelsen som planlegges er 
forholdsvis lav og vil ikke endre fjernvirkningen. Området vil imidlertid fortone seg annerledes for 
tilstøtende naboeiendommer. 

9.39.39.39.3 Forholdet til kravene i kap II i NaturmangfoldlovenForholdet til kravene i kap II i NaturmangfoldlovenForholdet til kravene i kap II i NaturmangfoldlovenForholdet 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 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. Planområdet er omkranset av boligbebyggelse og 
nyttes i dag som fritidsbolig. Denne utbyggingen skjer som en transformasjon og fortetting i et sentralt 
beliggende boligområde.  

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket er i størst mulig grad forsøkt tilpasset de stedlige forholdene ved at mest mulig av 
svaberglandskapet skal bevares. Framføring av VA og elektrisitet vil i all hovedsak gjøres i forbindelse 
med veiframføring. Inngrep vil bli begrenset til det som er nødvendig for gjennomføring.  

9.49.49.49.4 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk     

Planområdet framstår i dag som et potensielt grøntareal og det er ikke satt opp stengsler som f. eks. 
hindrer barn i å leke på området. En kan imidlertid ikke se spor av lek, og det er mange andre kvaliteter 
i omegnen som er bedre egnet for rekreasjon. Barna bruker skolen og egne hager for nærlek. 

En realisering av planen vil ikke fortrenge noen viktige rekreasjonsområder. 

9.59.59.59.5 Trafikkforhold Trafikkforhold Trafikkforhold Trafikkforhold     

Tiltaket vil bidra med en trafikkvekst på om lag 30-35 ÅDT. Det eksisterende veinettet innenfor 
planområdet vil kunne ta unna trafikken. Trafikkbelastningen en utvidelse av 8-10 boenheter vil 
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generere ansees som beskjeden. Det er ikke behov for utbedring av vegen eller forholdene i krysset 
annet enn at det legges inn en møteplass. 

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

9.79.79.79.7 Sosial infrasSosial infrasSosial infrasSosial infrastrukturtrukturtrukturtruktur    
Skolekapasiteten i området har en overdekning som bør fylles. Elevtallsøkningen tiltaket vil bidra med 
vil virke positivt for skolen. 

9.89.89.89.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen Økonomiske konsekvenser for kommunen Økonomiske konsekvenser for kommunen Økonomiske konsekvenser for kommunen     
Tiltaket vil ikke omfatte at kommunen skal overta infrastruktur i området. En bedre utnyttelse av 
skolekapasiteten er positivt for kommunens økonomi. 

9.99.99.99.9 InteressemotsetningerInteressemotsetningerInteressemotsetningerInteressemotsetninger    

En utbygging vil fortette bebyggelsen i et område som i dag framstår som grønt. Det aktuelle er 
imidlertid allerede privatisert som en fritidseiendom. Innspill til planprosessen avdekker ingen store 
interessemotsetninger og utbyggingen er i tråd med overordnet plan.  

Fylkesmannen trekker fram at Slevik ligger langt fra Fredrikstad sentrum og at hovedvekten av 
boligveksten i kommunen bør legges til mer sentrale områder. Fylkesmannen mener at en utbygging på 
Langgård vil tilføre Slevik et stort antall boliger. På en annen side trekker fylkesplanen fram Slevik som 
et nærsenter der det kan tillates «vedlikeholdsbygging». Det dreier seg om et lite antall boliger, og en 
annen type boliger enn hoveddelen av Langgårdplanen legger opp til. 

9.109.109.109.10 Avveining av Avveining av Avveining av Avveining av virkningervirkningervirkningervirkninger    
En gjennomføring av planen vil tilføre Slevik en boligform som mangler i området i dag. En sentralt 
beliggende del av Slevik bebygges med boliger.  
 


