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1. Hensikten med planarbeidet
Planen legger til rette for utbygging av nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur i samsvar med
gjeldende kommuneplan for Fredrikstad kommune.
Reguleringsplanen omfatter totalt 18 tomter for ny fritidsbebyggelse innenfor planområdet.
Planlagte tiltak vil ikke medføre endringer i dagens kjøreveisystem eller Kyststien. Bruken av
Kyststien vil derfor ikke påvirkes av dette planarbeidet eller senere etablering av nye fritidsboliger.
Planforslaget er utarbeidet i tråd med kravene gitt av kommuneplanens arealdel.
2. Kommuneplanens krav til mobilitetsplan
Kommuneplanens arealdel § 16.2 stiller krav om mobilitetsplan for byggeprosjekt større enn 1000
m2 eller prosjekt som beregnes til å gi mer enn 50 arbeidsplasser. Dette prosjektet legger opp til en
bebyggelse som potensielt samlet vil utgjøre mer enn 1000 m2. Planarbeidet utløser således krav til
mobilitetsplan.
«16.2 Mobilitetsplan
Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1.000 kvm BRA eller som beregnes å gi mer
enn 50 arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplan skal analysere
muligheter for minst bilavhengighet. Mobilitetsplan skal i tekst og tegning vise løsninger for
gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og hvordan disse danner
sammenhengende ruter.»
3. Planområdets beliggenhet
Planområdets beliggenhet er ved Stensvik på Gressvik. Planområdets plassering er fremhevet i neste
kartillustrasjon.

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, fremhevet med rød sirkel.
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4. Tilgjengelighet ved planområdet
Planområdet ligger syd for Gressvik, i en avstand på cirka 5,6 km fra Gressvik sentrum/Gressvik Torg,
der det finnes nødvendige servicetilbud, bl.a. lege, dagligvareforretning, frisør med mere.
Planområdet har god tilgjengelig til nødvendig funksjoner via eksisterende gang- og sykkelveier. Det
skal legges til at Stensvikveien, internveien til hytteområdet, er det blandet trafikk. Langs
Stenvikveien er det lav trafikkhastighet (skiltet 15 km/t), fartshumper og bom og veien betjener
fritidsboliger som genererer lav ÅDT (årsdøgntrafikk).
At bommen er adgangskontrollert, medfører at Stensvikveien ikke er åpen for allmenn ferdsel. Det er
kun de med berettiget tilhørighet til Stensvik som har tilgang til å åpne bommen. Dette bidrar sterkt
til å begrense trafikken i området. En adgangskontrollert bom gir også en ekstra påminnelse om at
Stensvikveien er privat og beregnet for et begrenset antall brukere, noe som i seg selv kan bidra til at
harde trafikanter er mer aktsomme når de kjører langs Stensvikveien. Stenvikveiens smale veibredde
gir en naturlig begrensing i trafikkhastigheten. Smal bredde kombinert med fartshumper bidrar til å
tvinge ned trafikkhastigheten, uavhengig om det ferdes myke trafikanter langs veien eller ikke.
Dersom Stensvikveien derimot skulle breddeutvides, er forventet at dette igjen kan stimulere til økt
trafikk- og trafikkhastighet.
På bakgrunn av dette vurderes det dithen at dagens veistandard er tilstrekkelig god for å kunne
håndtere den forventede trafikkøkningen, som tiltaket vil medføre. Dette er nærmere vurdert i
planbeskrivelsen. Det er også tilgang til regelmessig bussavganger fra holdeplassen Stensvik som
ligger langs Vikaneveien.

Figur 2: Bilde av Stensvikveien. Som man se er det skiltet 15 km/t og etablert farthump.

Strekningen frem til Gressvik torg er opparbeidet som gang- og sykkelvei. I tillegg kan det forventes
at det også vil være attraktivt å oppsøke Foten og etter hvert Marnet Marine Park på Marnetvika når
det blir utviklet. I neste tabell og kartillustrasjon vises planområdets beliggenhet i forhold til aktuelle
målpunkter.
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Hvilken funksjon
Dagligvareforretning,
apotek,
kafe, frisør og restaurant
(Gressvik torg)
Fredrikstad sentrum

Type adkomstvei *
Det er sammenhengende gang- og sykkelvei
/ fortau fra innkjøringen til Stensvikveien
frem til Gressvik Torg.

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei
/ fortau fra innkjøringen til Stensvikveien
frem til Fredrikstad sentrum.
Bussholdeplass (både nord- Det er gang- og sykkelvei fra innkjøringen til
og sørgående retning).
Stensvikveien frem til bussholdeplassene.
Foten badested
Det er gang- og sykkelvei fra innkjøringen til
Stensvikveien frem til Fotenveien. Langs
Fotenveien er det blandet trafikk.
Marnet Marine Park
Det er gang- og sykkelvei / fortau fra
innkjøringen til Stensvikveien frem til
Marnetveien. Langs Fotenveien er det
blandet trafikk.
* Blandet trafikk på Stensvikveien, som beskrevet.

Avstand (cirka)
5,6 km

8,7 km (via gangbro
ved Seut)
0,6 km
3,4 km
3,3 km

Figur 3: Illustrasjon som viser plassering av aktuelle målpunkt som fremtidige brukere
vil benytte.
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Figur 4: Nærmeste kollektivholdeplass Stensvik.

Figur 5: Oppgradert kollektivholdeplass og gang- og sykkelvei ved Øyenkilveien i retning
Foten og Marnet.

5. Reguleringsplanen sikrer tiltak som gir positive konsekvenser
Reguleringsplanen stiller krav om maksimalt 2 biloppstillingsplasser per hytte. Dette er inklusive
gjesteparkering. Det vil også være gode forutsetninger for å opparbeide sykkelparkeringsplasser på
hver enkelt tomt.
6. Varetransport og fossilfrie kjøretøy
Når det gjelder fossilfrie kjøretøy, så blir det stadig en større andel av bilparken bestående av elbiler.
Ved etablering av nye moderne fritidsboliger, vil det være naturlig å se for seg at fremtidige brukere
skal benyttes elbil. Det forventes derfor at det ved flere fritidsboliger vil tilrettelegges for lading av
elbiler.
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