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 SAMMENDRAG  

HS arealplan AS og Gplan AS fremmer forslag til ny reguleringsplan for Svaneveien 35a. 

Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en omdisponering av eiendommen fra 

næringsbebyggelse til boligbebyggelse. Det planlegges etablert 8 leiligheter. Omdisponeringen av 

arealet vurderes å være en god tilpasning til den dominerende arealbruken i nærområdet, som er 

boligbebyggelse. Planarbeidet er utført i tråd med kommunal og moderniseringsdepartementets 

veileder Reguleringsplanveileder.   

 

 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Tiltakshaver ønsker å regulere området for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 

parkering, renovasjonsanlegg og lek-/uteoppholdsareal. Ny bebyggelse skal erstatte eksisterende 

næringsbebyggelse. Tanken med planarbeidet er å effektivisere arealbruken og samtidig ta 

hensyn til lekemiljø, byggeskikk og naboskap. Prosjektet vurderes å være i tråd med 

overordnede mål om bærekraftig utvikling i byer og tettsteder som vektlegger fortetting, 

transformasjon og arealøkonomisering.  

 

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold  
Tiltakshaver og hjemmelshaver er Svaneveien Eiendom AS.  

Plankonsulenter er G|plan AS og HS arealplan AS. 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken  

Det er ikke gjort noen tidligere vedtak med relevans for dette planarbeidet.  

 

2.4 Utbyggingsavtaler  

Det er foreløpig ikke avklart med Fredrikstad kommune hvorvidt det vil være nødvendig med 

egen utbyggingsavtale eller ikke. Nye byggetiltak skal gjennomføres og bekostes av tiltakshaver. 

Tiltakshaver skal også erverve veiarealet gnr/bnr 736/36 av Fredrikstad kommune. Foreløpige 

vurderinger tilsier at det ikke vil være nødvendig med egen utbyggingsavtale for dette prosjektet.  

 

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med oppstart av planarbeidet. I løpet av 

planprosessen har KU-forskriften av den 17.12.2014 blitt erstattet. Derfor er forholdet til 

konsekvensutredning vurdert på nytt etter ny forskrift av den 01.07.2017. 

 

I vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og 

hva som skal vurderes konsekvensutredet.  
 

Av vedlegg 1 og 2 er det ingen kriterier som fanges opp.  

 

Planlagte tiltak vurderes derfor å ikke utløse krav om konsekvensutredning.  
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 PLANPROSESSEN - MEDVIRKNING 

Varsel om planoppstart av planarbeid ble kunngjort i Fredrikstad blad den 28.11.2016. 

Høringsinstanser og naboer ble varslet i brev den 28.11.2016. Frist for å komme med merknader 

ble satt til 06.01.2017. Ved merknadsfristen til varsel om oppstart av planarbeid var det mottatt 

totalt 9 merknader, disse er referert og kommentert i kap. 9. 

 

 

 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Regionale planer, føringer og retningslinjer  

Østfold fylkesplan (2018) 

Fylkesplan for Østfold mot 2050 anviser området som nåværende byggeområde og innenfor 

langsiktig grense for framtidig tettstedsavgrensning.   

 

Vurdering  

Fylkesplanen legger føringer for at fortetting er ønskelig innenfor området, og planlagt tiltak er 

derfor i samsvar med fylkesplanen.   

 

4.2 Kommuneplanens arealdel  

Kommuneplanens arealdel (2011) 

Planområdet er vist som nåværende bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. Planområdet er 

ikke underlagt noen hensynssone.  

 

Vurdering  

Planlagte tiltak er i samsvar med kommuneplanens arealdel.  

 

4.3 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Nærområdet består for det meste av eldre uregulert boligbebyggelse. Planområdet grenser ikke 

til andre reguleringsplaner.  
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Figur 1: Oversiktsbilde som viser gjeldende og pågående (rød skravur) planprosesser i området. 
Planområdet er fremhevet med cyan omriss og rød skravur.   

 

Vurdering  

Ny reguleringsplan kommer ikke i konflikt med gjeldende reguleringsplaner eller pågående 

planprosesser.  

 

4.4 Temaplaner  

Klima og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017  

Klima og energiplanen har flere delmål der kommunen har handlingsrom. De målene som er 

aktuelle for dette planarbeidet er listet opp nedenfor:  

• Mer konsentrert by- og tettstedsutvikling: arbeide for at nye boliger i hovedsak etableres 

i tilknytning til etablerte tettsteder (jf. fylkesplanen) og innenfor byområdet.   

• Endrede reisevaner: redusere privatbilisme og øke antallet gående og syklende.  

• Ladeinfrastruktur og tilrettelegging for ladbare biler  

• Reduserte klimagassutslitt knyttet til avfall: legge til rette for mer resirkulering og 

gjenvinning av avfall.  

 

Vurdering 

• Planområdet ligger innenfor eksisterende tettsted jf. Fylkesplanen.  

• Fra planområdet har man god tilgang til kollektivtransport. I tillegg er det kort gang- og 

sykkelavstand til nødvendige servicefunksjoner slik at man ikke er avhengig av bil.  

• Reguleringsplanen stiller krav om at det skal legges til rette for etablering av 

ladestasjoner.  

• Innenfor arealet avsatt til renovasjon (BRE), skal det legges til rette for resirkulering av 

papir, glass/metall og plast i tillegg til restavfall.  

 

 

Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) 

Transportsystemet i Nedre Glomma skal utvikles til å bli mer miljøvennlig og effektivt, og sykkelen 
har en viktig rolle å spille. Bruk av sykkel framfor bil skal bidra til å avlaste veisystemet. I tillegg gir 
bruk av sykkel mer hverdagsaktivitet blant befolkningen, mindre luftforurensing og mindre støy i 
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byene, noe som bidrar til bedre folkehelse. Sykkelen er dessuten mindre arealkrevende enn bilen 
og kan bidra til triveligere byer. 

 

Vurdering  

Reguleringsplanen legger opp til i gjennomsnitt 1.5 bilparkeringsplasser per bolig, dette anses å 

være i tråd med intensjonene kommuneplanens arealdel. I tillegg stiller reguleringsplanen krav 

om etablering av sykkelparkeringer, noe som virker stimulerende for bruk av sykkel som 

transportmiddel.  

 

 

Trafikksikkerhetsplan (2014-2017) 

Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonal og lokalt nivå. Til grunn 

for dette ligger regjeringens nullvisjon, en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i 

trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan (NTP) og 

dette føres videre til det lokale nivået gjennom kommunens egne trafikksikkerhets-planer. 

 

Vurdering  

Tiltaket innebærer en boligfortetting i et veletablert og rolig boligområde med lav 

trafikkhastighet. Utfra et trafikksikkerhetsperspektiv vurderes dette å være et trygt sted for nye 

beboere. Planlagte tiltak vurderes å være i samsvar med intensjonene i trafikksikkerhetsplanen.  

 

 

Overvannsrammeplan (2007)  

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal ivareta arealbehov for tekniske og 

landskapsmessige løsninger i forbindelse med overvannshåndteringen. Deler av 

utbyggingsarealet kan ved behov avsettes til overvannsformål for fordrøyning, anleggelse av frie 

vannflater mv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, strupeanordninger, 

infiltrasjonssoner og flomveier. En helhetlig overvannsplanlegging innebærer også at de enkelte 

tomter inkluderes når krav og tekniske løsninger fastsettes. 

 

Vurdering  

Det er gjort en egen vurdering for håndtering av overvann, der det også gis konkrete 

anbefalinger. Dette følger reguleringsplanen som et eget vedlegg.  

 

 

Stedsanalyse Hauge (2000) 

Stedsanalysen gir en grundig presentasjon av Hauge og hvordan området har utviklet seg fra 

1800 tallet frem til 2000-tallet. Det er en grundig analyse og vurderinger av kvaliteter som 

kjennetegner nærområdet, slik som grønnstruktur, kulturmiljøer, rekreasjonsområder og 

transportsystemer. Det er også utført skoleelevundersøkelser   

 

Vurdering 

Planlagte tiltak vurderes å være i tråd med egenarten og karaktertrekkene til Hauge-området, 

som blir godt beskrevet i stedsanalysen. I forbindelse med planutarbeidelsen har spesielt 

skoleelevundersøkselene vært spesielt interessante for å kartlegge barn og unges bruk av 

nærområdet.  

 

 

4.5 Statlige planer, føringer og retningslinjer  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 

Formålet med planretningslinjene er å 
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• Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 

klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter 

plan- og bygningsloven. 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 

• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når 

utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn 

eller interesser 

 

Vurdering 

Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et allerede bebygd boligområde. Planområdet ligger 

gunstig til med tanke kollektiv transport og sentralt i forhold til servicetilbud, skoler og 

barnehager. Ny bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggetekniske standarder som 

minimumskrav.   

 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Vurdering  

Kommunens barnetalsperson ble varslet ved varsel om igangsetting av planarbeid og hadde på 

daværende tidspunkt ingen innspill. Barnetalspersonen vil også få planen tilsendt ved utlegging 

på offentlig ettersyn.  

 

 

Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 

verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 

henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange.  

 

Vurdering  

Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet ligger sentralt i 

forhold til mange servicefunksjoner og kollektiv transport. 
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 EKSISTERENDE FORHOLD – BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

5.1 Beliggenhet og planområde  

Planområdet ligger i et etablert boligområde ved Evje/Hauge på Rolvsøy. Like nordvest for 

planområdet ligger jernbanesporet og videre vestover ligger handelsområdet langs 

Dikeveien/Østfoldhallene. Omtrent 150 meter i luftlinje sørover for planområdet finnes et etablert 

næringsområde med overvekt av ulike typer arealkrevende virksomheter, industri, lager med 

mer.  

 

Figur 2: Planområdets plassering i Fredrikstad, vist med grønn prikk. 

 

Planområdet omfatter selve hovedeiendommen Svaneveien 35a gnr/bnr 736/72 og veien 

Svaneveien bestående av 736/36 og 736/228. I tillegg berøres en del av gnr/bnr 736/65 

(Svaneveien 33a) og 736/64 (Svaneveien 37) med hhv. 0,13 m2 og 0,26 m2, dette utgjør i en 

del av det eksisterende veikrysset og frisiktsoner. Svaneveien 33a har en hekk og 

forstøtningsmur som er nært veikrysset, men dette vil ikke berøres av planlagte tiltak. En del av 

Svaneveien (gnr/bnr 736/228) er tatt med for å sikre nødvendige avkjøringsforhold til og fra 

planområdet med riktig veidimensjonering og frisiktsoner.  
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Figur 3: Planområdet omfatter i hovedsak veiareal og Svaneveien 35a. Planområdets størrelse er cirka 
2.3 daa.  

 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Svaneveien 35 a består i dag av en lagerbygning med tilhørende uteareal, i hovedsak asfalterte 

flater benyttet til lagring/parkering og gress. Sør for planområdet er et mindre jorde på omtrent 

7,7 daa, ellers er planområdet omgitt av eneboligbebyggelse.  

 

 

Figur 4: Oversiktsbilde/flyfoto som viser nærområdet sammen med plangrensen. Plangrensen er 
fremhevet med gul stiplet linje (kan avvike noe fra plankartet).  
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Tabellen og eiendomskartet gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer 

planområdet består av eller berører, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. Ved 

varsel om igangsetting var enkelte eiendomsgrenser vist som usikre grenser, i løpet av 

planprosessen har de blitt oppmålt og plankartet er oppdatert med innmålte grenser.  

 

Gnr/bnr  Rettighetshaver  Areal m2 

736/72 Svaneveien Eiendom AS 1944 

736/65 Ann Cathrine Bjerring Pedersen og Jan 

Freddy Pedersen  

0,1 

736/64 Marianne Hoff og Øystein Martinsen 0,3 

736/228 Fredrikstad kommune  205 

736/36 Fredrikstad kommune  159 

 

  

Figur 5: Eiendomskart med planområdet og tilgrensende eiendommer.   

 

5.3 Stedets karakter  

Nærområdet består i hovedsak av boligbebyggelse bygd på 50-80 tallet, men med innslag av 

enkelte eldre (antageligvis) arbeiderboliger. Boligene har romslige hager med 

buskvegetasjon/hekker og innslag av trær.  

 

Svaneveien 35a er opparbeidet som en næringseiendom og det finnes én bygning innenfor 

planområdet. Bygningen er oppført som et lagerbygg på omtrent 550 m2. I de mest nærliggende 

områdene er det variert arealbruk- i hovedsak dyrka mark og boliger. Litt lengre sørover (cirka 

150 meter til nærmeste) er det etablert områder med større næringsvirksomhet. I områdene mot 
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nord er et større sammenhengende boligområde med overvekt av frittliggende ene- og 

tomannsboliger.   

 

 

 

Figur 6: Bilde som viser "typiske" boliger i området. 

 

5.4 Landskap  

De overordnede terrengformasjonene korresponderer med byggetomtens helningsgrad, med et 

svakt fall fra øst mot vest. Mot vest blir stigninger slakere, mens mot øst er det brattere før det 

igjen blir slakere nærmere Glomma.    

 

Eiendommen er utviklet som en «typisk» næringseiendom, med stor andel harde plater, et stort 

bygg og lite vegetasjon/grønnstruktur. Planområdet er forholdsvis flatt, med en svak helning mot 

sørøst. Det høyeste punktet innenfor planområdet er i øst på kote +14 og det laveste i vest på 

kote +12.  
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Figur 7: Oversiktsbilde/flyfoto for en større del av nærområdet. Plangrensen er vist med gul stiplet linje 
(kan avvike noe fra plankartet).  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrerte kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygg innenfor planområdet. Fylkeskonservator er varslet i forbindelse med 

oppstart av reguleringsplanarbeidet, og de gav pålegg om å gjennomføre en nærmere 

undersøkelse av tomten. Fylkeskonservatoren gjennomførte en arkeologisk registrering våren 

2017. Det ble funnet en kokegrop innenfor planområdet som ble dokumentert og frigitt av 

feltarkeologen. Fylkeskonservatoren har dermed uttalt at det ikke er flere hensyn som bør tas i 

det videre arbeidet. I bestemmelsene er det imidlertid sikret stopp av anlegg dersom det støtes 

på arkeologiske verdier under anleggsfasen.  

 

 

5.6 Biologisk mangfold og naturverdier 

Det er foretatt søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2015 innenfor planområdet.  
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5.7 Friluftsliv og rekreasjon 

Planområdet er et utbygd og avstengt område, og vurderes derfor å ha liten eller ingen verdi sett 

i et friluftsliv- og rekreasjonsøyemed.  
 

 

5.8 Trafikale forhold  

Kjøresystemer  

I Vegvesenets trafikkbase er det vist at Svaneveien forsetter vestover over jernbanen. Denne 

overgangen er imidlertid stengt for biltrafikk. Adkomsten til planområdet skjer via Solengveien og 

Hans Nilsen Hauges vei eller Evjebekkveien, - avhengig om man skal videre mot sør eller nord 

(mot Sarpsborg eller Fredrikstad). Solengveien og Hans Nilsen Hauges vei har henholdsvis 580 

og 2000 ÅDT, mens sørøstenden av Evjebekkveien har 1800 ÅDT. Det finnes ingen ÅDT-

registreringer for Svaneveien, men som blindvei med et relativt lavt antall boliger vurderes 

trafikkmengden å være lav. Svaneveien og Solengveien har fartsgrense 30 km/t, Hans Nilsen 

Hauges vei har fartsgrense 40 km/t.   

 

Evjebekkveien har en bredde på 5.5-6.0 meter, Solengveien og Hans Nilsen Hauges vei varierer 

mellom 5.0-6.0 meter pluss 1.0-3.0 meter grøfter (har ensidig gang og- sykkelvei med 

varierende bredde på grøft).  

 

Evjebekkveien og Hans Nilsen Hauges vei kan sammenlignes med veitype Sa1 i Fredrikstad 

kommunes vegnorm. Sa1 (alternativ med fortau) angir 5.5 meter asfaltert bredde, 0,25 meter 

skulder og 1-1.25 meter grøft utenfor hhv. kjørevei og fortau. Sa1 er anbefalt for kjøreveier med 

noe lavere ÅDT enn hva som er registrert her, imidlertid er Evjebekkveien og Hans Nilsen Hauges 

vei noe bredere enn hva Sa1 angir og det er etablert gang- og sykkelvei istedenfor fortau 

(normalen anbefaler fortau som et minimum). Det er ikke etablert gang- og sykkelvei langs 

Solengveien.  

 

 

 

Figur 8: Illustrasjon for normalprofil på Sa1, hentet fra Fredrikstad kommunes veinormal.  

 

Myke trafikanter  

Det eksisterer ikke gang- og sykkelvei eller fortau langs Svaneveien eller Solengveien, og det 

foreligger heller ingen planer om å etablere dette. Imidlertid er fartsgrensen 30 km/t langs disse 

strekningene.  

 

Som nevnt er det gang- og sykkelveier langs Hans Nilsen Hauges vei og Evjebekkveien. Videre er 

det sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau frem til nødvendige servicetilbud ved Dikeveien.  
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Fra Steinliveien og Bergliveien eller Liljeveien er det blandet trafikk frem til Råkollveien som 

betjener både Hauge skole og Haugåsen ungdomsskole. Rolvsøy idrettsforening har fotballbane 

og klubbhus som ligger bare 150 meter fra planområdet, langs Svaneveien.  

 
Kollektivtransport 

Nærmeste bussholdeplass er cirka 200 meter fra planområdet. Herfra betjenes rutene «183 

Hauge skole» og «7 Moum-Fredrikstad-Lisleby-Rekuystadåsen/Rekustadåsen-Lisleby-Fredrikstad-

Moum». Busstilbudet korresponderer med skolenes åpningstider. Det er etablert busslommer på 

begge sider av Svaneveien og området vurderes å ha tilfredsstillende kollektivdekning. 

 

Langs FV109 er det hyppige bussavganger mot både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Blant 

annet kan det nevnes Glommaringen som går med 10-15 minutters mellomrom i rushtid. 

Avstanden til nærmeste kollektivholdeplass langs FV109 er cirka 650 meter i gangavstand fra 

planområdet.    

 

 

Figur 9: Kartillustrasjonen viser planområdets (rød sirkel) avstand til sentrale kollektivholdeplasser. 

 

 

5.9 Barns interesser   

Da planområdet er en næringseiendom, har ikke barn og unge hatt fri tilgang til arealet.  

I stedsanalysen for Hauge lokalsamfunn (fra 2000) er det gjennomført kartlegginger av barns 

bruk av nærområdene, men det er ikke utført barnetråkkregistreringer i området. 

 

I forbindelse med stedsanalysen for Hauge lokalsamfunn (fra år 2000) ble det gjennomført 

skoleelevundersøkelse der barn og unge fikk angi hvor de leker eller oppholder seg ute etter 

skoletid. Av undersøkelsen ble det avklart at de minste barna leker nær hjemmet, i hagen eller i 

boliggater. Noen lekeplasser er hyppig benyttet, mens andre har lav bruksfrekvens. Mange spiller 

fotball på Rolvsøy idrettsforenings fotballbane på Evje. Det finnes noen få ubebygde 

naturområder der barn leker, -skogen rundt Rådalsholtet og fjellet vest for Hauges Minde. Fra 

10-årsalderen og oppover er Østfoldhallen et populært sted å være. Utfra skoleelevundersøkelsen 

oppholder cirka to tredjedeler av ungdomsskoleelevene seg jevnlig i Østfoldhallen etter skoletid.  

 

Av stedsanalysen nevnes det at mange barn og unge har opplevd Hans Nilsen Hauges vei som 

skummel og trafikkfarlig. Stedsanalysen anbefaler at dette følges opp ved å etablere gang- og 

sykkelvei ved nevnte strekning. I senere tid har denne anbefalingen blitt fulgt opp og det er 

derfor etablert gang- og sykkelvei langs Hans Nilsen Hauges veis nordside.  
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Cirka 150 meter fra byggeområdet mot øst ligger Rolvsøy idrettsanlegg. Her finnes to store 

gressbaner beregnet for fotball, men kan også benyttes til andre aktiviteter. Dette anlegget er 

ifølge stedsanalysen mye brukt av barn og unge.  
 

 

5.10 Sosial infrastruktur  

Svaneveien 35a er ikke vist i oversikten over planlagte boliger i kommunens boligpolitiske plan. 

Nevnte plan påpeker at det er ved sentrumsskolene at skolekapasiteten er begrenset. Fremtidige 

skolebarn innenfor planområdet vil ikke sokne til sentrumsskolene, dette anses derfor å ikke 

være relevant.    

 

Flere barnehager ligger i nærhet til planområdet. Nærmest ligger Haugeløkka barnehage med en 

avstand på cirka 800 meter, dernest Omberg barnehage og Hjørgunn med avstander på 

henholdsvis 1900 og 1500 meter. Rolvsøy idrettsforening ligger cirka 150 meter fra planområdet, 

med to fotballbaner i full størrelse (11’er fotball).  
 

Handelsområdet Østfoldhallene ligger cirka 1 km vest for planområdet.   

 

 

Figur 10: Oversiktskart som viser plassering av utvalgte viktige funksjoner med avstand fra 
planområdet. Planområdets beliggenhet er vist med rød sirkel. 
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5.11 Levekårskartleggingen (levekårsundersøkelsen)  

Resultater for levekårskartleggingen for området (Hauge, sone 23) oppsummeres slik:  

• Høy andel barn 

• Middels høyt utdanningsnivå (litt lavere enn gjennomsnittet) 

• Inntekten lavere enn gjennomsnittet 

• Lav andel sosialhjelpsmottakere 

• Lite utflytting  

• De fleste eier sin egen bolig  

 

5.12 Universell utforming  

Planområdet er i dag bebygd med et lager. Det er ikke tatt spesielle hensyn til universell 

utforming ved eksisterende virksomhet. Selve tomten og interne veier er relativt flate og ligger 

godt til rette med tanke på å oppnå universell utforming i fremtidig prosjektering.  
 

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp: 

Det går vann og avløpsledninger frem til tomten som ny bebyggelse kan koble seg på. Plankartet 

er konstruert slik at eksisterende VA-ledninger blir liggende, og ny bebyggelse tilpasser seg 

dette. Byggeområdene og byggegrensene er lagt slik at det vil være 5 meters avstand mellom ny 

bebyggelse og VA-ledningene, se figur 11. Kommunens vann- og avløpsetat har opplyst at det er 

god vannkapasitet i området.  

 

/ 

Figur 11: Illustrasjonen viser VA-ledninger som blå heltrukket og rød stiplet linje. I illustrasjonen er det 
også lagt inn byggegrenser og formålsgrenser fra plankartet. Grønn skravur viser det som blir igjen av 
byggbart areal når sikkerhetsavstanden fra VA-ledningene er lagt inn (5 meter). Kartillustrasjonen kan 
ha mindre avvik fra plankartet.   

 

Elektrisk forsyning:   
Norgesnett AS er netteier i området og ny bebyggelse kan koble seg på eksisterende nett.  
 
Renovasjon:  
Renovasjon tømmes i dag på eiendommen gnr/bnr 736/72. Dette videreføres i forslag til ny 
reguleringsplan.  
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5.14 Grunnforhold  

Stabilitetsforhold, Skredfare 

I NVEs karttjeneste er det ikke oppgitt skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, 

flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire i planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg 

imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 10 daa. Planområdet er anvist med hav og 

fjordavsetning (strandavsetning) og bart fjell i NVEs karttjeneste.  

 

 

 

Figur 12. Bildet viser utdrag fra NVEs karttjeneste. Bart fjell er vist med rosa farge, hav og 
fjordavsetning er vist med blå (lys og mørk). Plangrensen er fremhevet med sort stiplet linje (kan avvike 
noe fra plankartet) 

Innenfor og i nærheten av planområdet er det imidlertid registrert vesentlige forekomster av 

marine avsetninger. Det er derfor utført en geoteknisk ROS-analyse (av Rambøll) og 

prøvegravninger med vurdering av stabilitetsforholdene i planområdet.  

 

Av resultatene konkluderes det med at tomten ligger utenfor aktsomhetssone for kvikkleireskred, 
og det er derfor ikke noen fare at tomten blir utsatt for løsmasseskred. Det er derfor ikke 
nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser, stabilitetsanalyser eller tiltak. 
 

Det er ikke grunn til mistanke om forurenset grunn innenfor planområdet. Dersom det likevel 

skulle avdekkes noe i forbindelse med anleggsfasen vil dette håndteres forskriftsmessig riktig.  

 

Radon 

Planområdet ligger i utkanten av et område anvist med høy aktsomhetsgrad av radon. Imidlertid 

inngår planområdet i et større område der aktsomhetsgraden er vist som «usikker». Byggteknisk 

forskrift TEK17 stiller uansett krav om at radonsperre skal etableres i alle boliger.  
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Figur 13: Radonkart. Rosa farge viser høy aktsomhet for radon. Plangrensen er fremhevet med sort 
stiplet linje (kan avvike noe fra plankartet). Planområde berøres av soner for både høy og lav aktsomhet 
(rosa er høy aktsomhet). Det skal legges til at registreringen er upresis.  

 

5.15 Støyforhold  

Den nærmeste støykilden er jernbanen beliggende cirka 250 meter vest for planområdet. Av 

støykartet i Fredrikstad kommunes kartportal fremkommer det at planområdet verken berøres av 

gul eller rød støysone. Eiendommen Svaneveien 35 a består i dag av et næringsbygg, og det 

ligger til rette for opprettholdelse av bl.a. industri og lagervirksomhet. Tiltaket vil medføre at en 

potensielt støyende virksomhet fjernes fra området. Tiltaket kan derfor sies å forbedre de lokale 

støyforholdene, både for Svaneveien 35a, men også for tilstøtende naboer. Støyforholdene er 

med bakgrunn i dette ikke utredet ytterligere.  

 

 

Figur 14: Støykart for nærområdet. Plangrensen er fremhevet med sort stiplet linje (kan avvike noe fra 
plankartet). 
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5.16 Luftforurensning  

Biltrafikk er en vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er 

de viktigste luftforurensningskomponentene med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter, 

og er de parameterne som anbefales utredet i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av 

luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 

 
Planområdet ligger ved Svaneveien, en mindre trafikkert vei, og heller ikke i umiddelbar nærhet 

til andre større veier eller luftforurensingskilder. Området anses derfor ikke å være utsatt for 

luftforurensning som overskrider grenseverdiene i planretningslinjene T-1520. 

 

 

5.17 Eiendomsforhold og grenser  

Det er foretatt oppmåling av usikre grenser som berører reguleringsplanen. Plankartet er 

oppdatert med de oppmålte grensene. Reguleringsplanen berører eiendommen gnr/bnr 736/65 

med 0,13 m2. Dette er for å sikre tilfredsstillende kryss, frisikt og adkomstfold til eiendommene.  

Det aktuelle arealet utgjør i dag en del av grøft/sidearealet til eksiterende kjørevei. Den 

eksisterende kjøreveien med dets asfalterte flater vil videreføres med dagens utstrekning og 

hekken på nevnte eiendom ligger utenfor frisiktsonen. Planlagte tiltak vil derfor ikke gripe inn i 

eiendommen 736/65.  

 

 

5.18 Risiko og sårbarhetsanalyse – eksisterende situasjon  

Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse 

for planområdet, både dagens- og fremtidig situasjon. Analysen nedenfor viser alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for dagens bruk av planområdet. 

  

Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og 

metoden i arbeidet framstilles slik: 
 

Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 

 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.   
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Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold.  

1. Masseras/skred Nei       

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei       

4. Elveflom Nei      

5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      

6. Radongass  Ja   3 3  Radon i grunnen 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

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      2      2  Eksisterende 

bebyggelse og 
virksomhet er lite 
tilpasset nærmiljøet 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner.  

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     

24. Park; rekreasjons- 
      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Ja         3      2  Støy og støv fra 

virksomheter på 
eiendommen 

29. Støv og støy; trafikk Nei   3 2  Næringstransport til 
og fra eiendommen 

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 Nei      
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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 

Nei     

Trafikksikkerhet: 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       

45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter 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 vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

 
 
Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 
 
Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 

 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

 

 14    

3. Sannsynlig 

 

 28, 29 6   

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 

 

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  

Nr. 6, Radongass: planområdet ligger delvis innenfor et område anvist med høy aktsomhet for 

radon. Det er derfor påregnelig at det er radon i grunnen. Det er stor sannsynlighet for at det 



 

 

23 

 

ikke er gjort sikringstiltak mot radon i eksisterende bebyggelse, og at de som oppholder seg i 

bygget derfor utsettes for radongass.  

 

Nr. 14: Kulturminne/-miljø: Eksisterende bebyggelse er lite tilpasset tilstøtende arealbruk og 

bebyggelse (bolig).  

 

Nr. 28: Støv og støy; industri: Virksomheter som tillates på eiendommen i dag kan potensielt 

være støy- og støvebelastende for naboene.  

 

Nr. 29: Støv og støy; trafikk: Transport til- og fra området kan potensielt være preget av en viss 

grad tungtransport, sannsynligvis med liten lastebil som største kjøretøy. Det kan skape 

forurensing og være til sjenanse for naboene. Må sees i sammenheng med nr. 28. 

 

 

5.19 Næring  

Planområdet er bebygd med et næringslokale på cirka 550 m2 som i dag benyttes som 

lager/verksted. Eiendommen er tilrettelagt for småskalavirksomheter, der adkomstvei og 

manøvreringsareal inne på tomten gir begrensninger for blant annet hvor store kjøretøy som kan 

betjene området. Eiendommen ligger inneklemt blant eksisterende boligbebyggelse, og området 

(flere enn bare eiendommen Svaneveien 35a) kan derfor ikke regnes som et næringsområde.  

 

 

 PLANLAGT AREALBRUK  

Planforslaget legger opp til en sanering av et næringsbygg for å frigjøre areal til ny 

boligbebyggelse. Omdisponeringen vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Forslagstiller ønsker en høy utnyttelse og arealeffektivitet og det er lagt opp til 8 enheter 

innenfor planområdet. Bebyggelsen foreslås å være to firemannsboliger med et felles 

lekeareal/uteoppholdsareal og parkeringsanlegg. 

 

Parkeringen legges på bakkeplan. Underjordisk parkering er vurdert, men ble raskt avvist som et 

reelt alternativ siden det ikke ville være økonomisk forsvarlig i dette prosjektet.  

 

Planens utforming har i stor grad sammenheng med de rammer som er gitt for området gjennom 

eksisterende veinett og hensynet til omkringliggende bebyggelse. Det er et mål å tilrettelegge for 

gode uteoppholdsrom og lekeområde. Det er også et mål å utforme en detaljplan som legger opp 

til funksjonelle leiligheter med en moderne arkitektur.   

 

6.1 Arealtabell og gjennomgang av reguleringsformål  

Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse m2, 

cirka 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1145 

Lekeplass BLK 112 

Renovasjonsanlegg BRE 44 

   

Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    

Kjøreveg  SKV1-2 521 
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Parkeringsplasser SPP 423 

Annen veggrunn grøntareal  SVG1-3 63 

   

Areal totalt   2309 

   

   

Hensynssoner PBL § 12-6   

Sikringssone frisikt  H140 2 

 

 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 

Det planlegges leilighetsbebyggelse med 8 leiligheter i to etasjer. Boligene foreslås fordelt på to 

firemannsboliger. Bebyggelsens fasade skal ha tydelige sprang for å beholde strøkets 

småskalapreg og gjenkjennelige småhusbebyggelse. Det er lagt opp til en fleksibilitet i 

reguleringsbestemmelsene ved valg av takform. Det åpnes for flate tak, pulttak, saltak eller 

kombinasjoner. Supplerende bestemmelser sikrer at kommunen skal påse at prosjektet får en 

god arkitektonisk utforming med hensiktsmessige kombinasjoner.  

 

Se kap. 6.2 for nærmere beskrivelse av ny planlagt bebyggelse  

 

Lekeplass BLK 

På tomten vil det etableres egen nærlekeplass beregnet for små barn. Regulert lekeplass er 112 

m2 og har en sentral plassering mellom firemannsboligene. Lekeplassen vil også kunne fungere 

som en sosial møteplass for voksne. 

 

Lekeplassen vil få gode solforhold og ligge godt skjermet for nærmest alle vindretninger.  

Se kap 6.10 for nærmere redegjørelse for lek- og uteoppholdsareal.  

 

Renovasjonsanlegg BRE  

BRE skal være felles renovasjonsanlegg for alle boligene innenfor området. Det tillates ikke et 

anlegg som kommer i konflikt med VA-ledningene. Se kap 6.8 for flere detaljer og 

renovasjonsteknisk plan.  

 

Kjøreveg SKV1-2 

SKV1-2 er en videreføring av eksisterende kjørevei og skal benyttes av nye og eksisterende 

eiendommer. Vendehammer i SKV2 er dimensjonert etter kommunens veileder for 

renovasjonsteknisk planlegging, denne tillates ikke benyttet til parkering.  

 

Parkeringsplasser SPP 

SPP skal benyttes til parkering for beboere og besøkende. Innenfor SPP skal det også etableres 

sykkelparkeringsplasser. I plankartet er det vist plassering av dette lengst mot nord. Ved dette 

området er det store kommunale VA-ledninger som gir restriksjoner på hva som tillates av 

bygningsmessige tiltak. Reguleringsplanen stiller derfor ikke krav om at sykkelparkeringsplassene 

skal overbygges.  

 

Reguleringsplanen stiller krav om at det skal legges til rette for senere etablering av 

ladestasjoner. Med dette menes at den enkelte parkeringsplass skal bli tilrettelagt med trekkerør 

og kurser som sikrer tilstrekkelig strømtilførsel. Selve ladestasjonen må den enkelte beboer selv 

installere. Dersom andre løsninger anses mer hensiktsmessig og som ivaretar det samme 

hensynet (minimum), kan dette være aktuelt dersom kommunen gir aksept.  

 

Annen veggrunn grøntareal SVG1-3 
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Annen veggrunn grøntareal er grøfter og sideareal til SKV1-2, BRE og SPP. Arealet tillates å være 

overkjørbart for parkering til tilstøtende eiendommer jfr. viste adkomstpiler.  

 

Deler av SVG2 skal beplantes for å bryte opp SPP, slik at det bidrar til å tilføre noe grønt til en 

del av planområdet der det ellers er stor andel asfalterte flater.  

 

Sikringssone frisikt H140 

Innenfor H140 tillates ikke sikthinder høyere enn 0.5 meter over tilstøtende veiers planum.  

 

6.2 Ny bebyggelse 

Planforslaget legger opp til en omdisponering av en næringseiendom. Disponeringen vurderes å 

være i tråd med kommuneplanens arealdel og som et riktig fortettingstiltak. Forslagstiller ønsker 

en høy utnyttelse og arealeffektivitet og det er lagt opp til 8 enheter innenfor planområdet.  

 

Ny bebyggelse planlegges etablert i to volumer med to firemannsboliger. Boligene foreslås 

plassert mot tomtens syd- og nordvestgrense. I tillegg til lekeplass/fellesområdet (BLK) vil det 

også være gode kvaliteter på arealene syd for den nye bebyggelse, med særdeles gode 

solforhold som er skjermet fra naboer og parkeringsplass.    

 

Figur 15 viser et forslag til hvordan bebyggelsen kan organiseres innenfor BKS.  

 

Bygning vest:  

• Inngang fra nordvest. 

• Boder med direkte tilgang fra parkeringsplass. 

• Balkonger mot sørøst og evt. vest.  

Bygning øst:  

• Inngang fra nord. 

• Boder mot øst.  

• Balkonger mot sør 

 

 

Figur 15: Forslag til hvordan ny bebyggelse plan plasseres innenfor byggeområdet. 
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6.3 Bebyggelsens høyde 

Reguleringsplanens bestemmelser åpner for at ny bebyggelse maksimalt kan etableres med 

gesims/møne 8/9 meter. Høyden måles over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Takformen er 

valgfri.   

 

6.4 Grad av utnytting   

Byggeområdet BKS foreslås regulert med maksimalt tillatt utnyttelse på 55% BYA. BKS er 1145 

m2 stort, dette medfører at arealet kan bebygges med inntil 629 m2. Det vurderes å være nok 

for planlagte prosjekt. Byggegrensene mot naboeiendommer og VA-ledninger legger strenge 

begrensninger på hvor mye av eiendommen som kan bebygges.  

 

6.5 Byggegrenser  

Ny boligbebyggelse tillates plassert fire meter mot tilstøtende eiendomsgrenser i sør og vest. Der 

det ikke er vist byggegrenser i plankartet er det nærmeste formålsgrens som gjelder. Boder o.l. 

tillates plassert med én meters avstand fra eiendomsgrensene, også der det er vist 4 meters 

byggegrense, der dette ikke kommer i konflikt med VA-ledningene.   

 

6.6 Bomiljø/bokvalitet   

Det planlegges etablert to firemannsboliger innenfor planområdet. Byggeområdet BKS ligger 

skjermet i fra trafikkerte kjøreveier og støyende næringsvirksomheter. Området har gode 

solforhold og alle boligene vil få hver sin private balkong som er orientert mot syd og /eller vest. 

Lekeplassen sentralt i planområdet gir gode forutsetninger for at de minste barna kan leke trygt.   

 

Planområdet ligger i et etablert boligområde med nærhet til idrettsanlegg, servicefunksjoner med 

mere. Tilgjengeligheten herfra er forholdsvis god enten man skal nordover mot Sarpsborg eller 

sørover mot Fredrikstad sentrum.  

 

Oppsummert ligger det godt til rette for at det vil bli et godt bomiljø i planlagte boligprosjekt.  

 

6.7 Parkering 

Kommuneplanen stiller krav om minimum 1.5 parkeringsplasser for boliger mellom 40-80 m2. 

Kommuneplanen stiller også krav at minimum 10% av parkeringsplassene skal være tilpasset for 

bevegelseshemmede og at for boliger i flerbolighus skal det etableres 1-4 

sykkelparkeringsplasser. For sykler stiller reguleringsplanen krav om minst 2 sykkelparkeringer 

per boenhet. Sykkelparkeringen kan etableres lengst mot nord i SPP etter følgende prinsipp (men 

med tosidig parkering):  
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Figur 16: Illustrasjon for forslag til organisering av sykkelparkering. Sykkelparkeringen bør være tosidig 
for å oppnå tilstrekkelig kapasitet (løsningen i illustrasjonen er ensidig). 

I dette prosjektet vil de fremtidige boligene varierer noe i størrelse, sannsynligvis mellom 70-90 

m2 (dette er ikke beregnet i detalj). Dette innebærer at enkelte av boligene (de større enn 80 

m2) egentlig skulle hatt 2 parkeringsplasser i henhold til kommuneplanens norm. 

Reguleringsplanens bestemmelser åpner for at det kan etableres mellom 1 og 2 

parkeringsplasser per bolig, inklusive gjesteparkering. Det samlede antallet tillates å være 12 

parkeringsplasser. Med planområdets plassering ift. servicetilbud og offentlige tjenester, anses 

1,5 parkeringsplass per bolig i gjennomsnitt å være tilstrekkelig, selv om dette kan være litt 

lavere enn anbefalingene i kommuneplanen. Dette er også i tråd med nyere tids anbefalinger, der 

det anbefales færre parkeringsplasser for å stimulere til bruk av sykkel, gange og kollektiv 

transport. Dersom alle boligene blir mellom 40-80 m2, vil imidlertid parkeringsdekningen være 

fullt i tråd med kommuneplanens bestemmelser.  

 

6.8 Tilknytning til infrastruktur 

Trafikk 

De nye boligene vil ha samme adkomst som eiendommen har i dag. Asfaltbredden på SKV2 (fra 

SKV1) er cirka 3 meter, men den totale regulerte veibredden inklusive skuldre vil være 4 meter. 

Veien foreslås ikke endret og sidearealene mellom veien og tilstøtende naboeiendommer vil 

reguleres til annen veggrunn – grøntareal. Dette vil i praksis være grøft/sideareal til veien, slik 

det er i dag. Et viktig premiss for naboen på eiendom gnr/bnr 736/64 er at thujahekken mot 

SKV2 skulle bevares, dette er sikret i planforslaget. Ved oppmålingsforretning sommeren 2018 

ble det besluttet å legge grensen «midt» i selve hekken. I tillegg vil planlagte tiltak heller ikke 

gripe inn i eksisterende thujahekk og forstøtningsmur på gnr/bnr 736/65.   

 

Asfaltert bredde på 3 meter er smalt dersom biler og myke trafikanter skal møtes. Imidlertid er 

den aktuelle strekningen kort (cirka 30 meter), og det er flate sideareal på begge sider av veien 
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der myke trafikanter kan tre til side ved behov. Farten vil også naturligvis være lav. Foreslått 

løsning er akseptert av kommunens veiavdeling. 

 

 

Figur 17: Adkomstveien SKV2. 

 

Planlagte tiltak med 8 boenheter vil medføre at trafikken til og fra området vil fordeles jevnt over 

hele døgnet sammenlignet med dagens situasjon (arbeidsplass). Basert på erfaringstall kan det 

legges til grunn at hver bolig i snitt generer 4 bevegelser hver dag. Det gir en ÅDT på 32. ÅDT 32 

vurderes ikke å medføre negative konsekvenser for trafikksituasjonen i området sammenlignet 

med dagens situasjon.   

 

Det eksisterer 3 boenheter som benytter samme adkomst. Disse utgjøres av to eneboliger og en 

halvpart av tomannsbolig som i snitt normalt skaper noe høyere ÅDT sammenlignet med 

leiligheter - anslått 4.5 bevegelser per døgn. ÅDT blir derfor 4.5 bevegelser * 3 = 13.5 ÅDT.  

 

Totalt vil det være 45.5 ÅDT i avkjørsel ved SKV2 medberegnet eksisterende tilstøtende boliger. 

Statens vegvesens håndbok N100 anbefaler at for avkjørsler med mindre enn 10 enheter eller 

lavere enn 50 ÅDT, kan det tillates frisiktsone 3 meter fra kjørebanekant i 30-sone (jfr E.1.4.2 i 

Håndbok N100). Dette vil også medføre et redusert inngrep på tilstøtende eiendommer der bl.a. 

et eksisterende uthus kan beholdes. Dette er sikret i plankartet.  

 
Frisiktsoner H140 tverrprofil SKV1 

Svaneveien kan iht. kommunens vegnormal defineres som en adkomstveg. Svaneveien kan 

nærmest sammenlignes med vegtype SA1 fra kommunens vegnormal. Målene fra SA1 (uten 

fortau) er lagt til grunn for utforming av SKV1, målt fra senterlinjen mot sørvest. Det innebærer 

at den regulerte kjørebanekanten er litt nærmere senterlinjen i plankartet enn hvor den er i 

realiteten. Den asfalterte delen av Svaneveien-veien er mao. bredere enn i vegtype SA1. Dagens 

asfaltbredde er 6-6-5 m, dog mangler noe grøfteareal mot nord (sammenlignet med SA1).  
 

 

 

 

Eiendommene Svaneveien 37 a og 37 vil berøres med hhv. 0,13 og 0,26 m2. Men dette er altså 

kun en videreføring av dagens arealbruk i tillegg til at frisikten er ivaretatt. I neste figur vises 

tverrprofil for dagens kjørevei SKV1, vegtype SA1 og planforslaget. På bakgrunn av dette legges 

det til grunn at SKV1 og frisiktsonene tilfredsstiller kravene gitt i kommunen vegnormal.   
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Figur 18: Vegprofiler for SKV1.  

 

Fjernvarme 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Fredrikstad kommune har 

vedtatt at alle nybygg innenfor Fredrikstad Fjernvarme AS (FFV) sitt konsesjonsområde skal 

tilknyttes fjernvarmeanlegget. Imidlertid har Fredrikstad Fjernvarme ved varsel om oppstart 

uttalt at de ikke vil anbefale overfor Fredrikstad kommune at tilknytningsplikten gjøres gjeldende 

for Svaneveien 35a da det kun legges opp til ti enheter á 75 m2 (10 enheter gjaldt ved varsel om 

oppstart, dette er redusert til 8). I tillegg til lang avstand til sentralvarmenettet (300 meter) 

vurderer FFV leveringspotensialet i prosjektet som lavt. 
 

Vann og avløp 

Ved søknad om tiltak forutsettes ledninger påvist. Takvann og øvrig vann fra tette flater skal 

håndteres på egen eiendom.  

 

Elektrisk forsyning  

Ny bebyggelse kan koble seg på det eksisterende høyspenningsanlegget i området. Dette kan 

eventuelt oppgraderes ved behov.  

 

Overvann  

Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innenfor 

nedbørsfeltet som planområdet berører. Overvann fra bebygd område føres til terreng i eget 

infiltrasjonsmagasin/kultmagasin. For detaljer henvises det til egen vurdering vedlagt 

reguleringsplanen.   

 

Renovasjon – renovasjonsteknisk plan  

Det planlegges ett felles renovasjonsanlegg for alle boligene. Det foreslås å etablere et inngjerdet 

avfallsanlegg. Reguleringsplanen åpner ikke for nevneverdig økning i antall boenheter utover 8 
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stk. Dette anses heller ikke som aktuelt da dette konkrete byggeprosjektet er tydelig definert og 

avgrenset. Renovasjonsanlegget har en sentral plassering, både mtp. renovasjonsbilen og 

beboerne. Det er foreslått regulert vendehammer som er dimensjonert etter Fredrikstad 

kommunes vegnorm (se mål i figur 19). Vendehammeren utgjøres også delvis av arealet avsatt 

til parkering.  

 
Retningslinjer for utforming av renovasjonsanlegget (dersom avfallshus):  

• Avfallshuset skal plasseres i plan med veien maks. 1 - 2 m fra veikant.  
• Avfallsbeholderne skal trilles fram til renovasjonsbilen på asfalt eller annet fast dekke. 

• Grunnflate minst 10 m². 
• Avfallshuset må ha fast dekke og en høyde fra gulv til takbjelker på min. 2,2 m. 
• Døråpning skal vende mot veien, og ha en lysåpning på min. 1,2 m bredde og 2,0 m 

høyde.  
• Dersom avfallshuset utstyres med dør, må den være terskelfri.  

 

I illustrasjonen i figur 19 vises det en inngjerdet avfallsløsning på 22 m2 BYA. Det er inntegnet i 

alt 7 avfallsdunker på 1.3*0.8 m. 3 dunker til papir, 2 til glass/metall og 2 til restavfall. I tillegg 

vil det være plass til ytterligere én dunk for eventuelle senere behov, eller oppsamling av plast. 

Dersom det er hensiktsmessig kan også anlegget bygges annerledes enn hva som er vist i 

illustrasjonen. 
 

 

Figur 19: Illustrasjonen viser vendehammer med mål og plassering av renovasjonsanlegget. Utformet i 
henhold til kommunens vegnormal (figur 3.24 kap. 3.5.4).  

 

6.9 Universell utforming  

Planområdet er tilnærmet flatt, dette gir gode forutsetninger for å sikre nødvendige krav til 

universell utforming. Ny bebyggelse planlegges etablert som to bygg med opphold imellom. Dette 

innebærer at det vil være gode forutsetninger også for bevegelseshemmede å bevege seg på 

arealene rundt bebyggelsen.  

For den enkelte boenheten vil alle funksjoner være samlet på én flate (halvparten av boligene i 2. 

etasje), noe som gir et godt grunnlag for at alle grupper kan bevege seg innendørs uten at 

fysiske barrierer er til hinder.  
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For uteområder og bebyggelse legges krav i gjeldene byggteknisk forskrift til grunn for 

prosjekteringen, dette ivaretar nødvendige krav til universell utforming.  

 

6.10 Lek- og uteoppholdsarealer  

Kommuneplanens arealdel anbefaler at det sikres minst 80 m2 lek- og uteoppholdsareal per 

bolig. Videre stiller også kommuneplanen krav om at det for minimum hver 25.-boenhet skal 

sikres en nærlekeplass på minst 100m2, beregnet for små barn. Dersom denne type behov er 

dekket på tilstøtende areal må det kunne dokumenteres. Kommuneplanen stiller krav om at et 

fullverdig uteoppholdsareal skal være minimum 10 meter bredt. Lekearealet BLK tilfredsstiller 

disse kravene.  

 

Veilederen Grad av utnytting har imidlertid en videre definisjon av uteoppholdsareal, der man 

også kan regne inn åpne arealer som ikke bebygges (gress mv.). I denne reguleringsplanen 

legges Grad av utnytting sin definisjon til grunn.  

 

 

Figur 20: Utdrag av veilederen Grad av utnytting. 

 

Planområdet er relativt lite og innenfor dette begrensede arealet er det krevende å oppnå 

fullverdige gode uteoppholdsarealer for ungdommer som har en større bevegelsesradius og 

krever mer plass. Imidlertid er idrettsanlegget som ligger like ved en naturlig og attraktiv 

møteplass - både som et sosialt møtested men også en arena for utøvelse av fysisk aktivitet og 

lek.     
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Figur 21: Forholdet mellom planområdet og fotballbanene. Plangrensen er vist med gul stiplet linje. 

 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger  

Planområdet består i dag av bebygde arealer. Mot sør er et jorde, planlagte tiltak kommer ikke til 

å berøre dette. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med noen landbruksinteresser.  

 

6.12 Kollektivtilbud  

Kollektivtilbudet vil ikke bli påvirket som følge av planarbeidet. Dagens kollektivtilbud er 

beskrevet i kapittel 5.8. 

 

6.13 Kulturminner  

Som beskrevet i kapittel 5.5, så har fylkeskonservatoren gjennomført en utsjekk av området. Det 

ble funnet en kokegrop, som ble frigjort. Det er derfor ikke lenger kulturminner som har 

påvirkning på utformingen av planforslaget.  

 

6.14 Sosial infrastruktur  

Planlagte tiltak vil generere et økt elevtall på de nærmeste skolene og flere barn til barnehagene. 

Utover dette vil ikke planlagte tiltak berøre sosial infrastruktur i nærområdet. 

 

6.15 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Radon, punkt 6 

Det er sannsynlig at det vil være radon enten i grunnen eller i tilkjørte masser. Byggteknisk 

forskrift stiller imidlertid krav om radonsperre i alle nye bygg.  

 

Kulturmiljø, punkt 14 
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Planlagte prosjekt vil bidra til å skape et mer helhetlig bolig/kulturmiljø enn hva der er i dag, med 

eiendommen bebygd med et næringsbygg.  

 

Støy og støv, punkt 28-29 

I dag er området godkjent som næringstomt. Dette kan potensielt medføre en betydelig grad av 

trafikk med tyngre kjøretøy og støyende aktiviteter som kan virke sjenerende for naboene. 

Planlagte tiltak innebærer at eiendommen opphører som næringseiendom, og utvikles med 

boliger. Dette vil påføre naboene mindre støyplager enn hva en næringstomt potensielt kan.  

 

 KONSEKVENSER  

7.1 Overordnede planer  

Planlagte tiltak er i tråd med formålet i kommuneplanen. Et unntak fra kommuneplanens 

bestemmelser er at det parkeringsdekningen kan være noe lavere enn hva som er påkrevd, for 

de boligene som eventuelt blir større enn 80 m2. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.7.  

Foruten det er planforslaget i tråd med kommuneplanens arealdel og øvrige overordnede planer 

og retningslinjer. De aktuelle planene er også oppsummert og vurdert i kapittel 4. 

 

7.2 Landskap 

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hauge/Evje. Nærområdet består i hovedsak av 

ene- og tomannsboliger, mye antas å være bygget i perioden 1950-80 tallet. Enkelte boliger er 

også fra århundreskiftet (1900) og antas å være eldre arbeiderboliger.  

 

Planlagt bebyggelse vurderes å være godt tilpasset stedets karakter og estetikk. Prosjektet tar 

sikte på en type bebyggelse som etter planleggers vurdering vil virke positivt på området som 

helhet. Planlagt bebyggelses typologi og skala vil innordne seg i eksisterende bygningsmiljøet på 

en god måte.  

 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø  

Planlagte tiltak vil ha en positiv påvirkning på bygningsmiljøet i området, da man erstatter et 

gammelt næringsbygg med moderne boliger. Nye boliger på tomten vil tilpasses det eksisterende 

bygningsmiljøet på en god måte.  

 

7.4 Naturmangfoldloven 

Vurdering av planlagt tiltak mot Naturmangfoldloven §8-12. 

Loven gir bestemmelser om bærekraftig bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, 

områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale. 

 

§ 8(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 

naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på områdets karakter og beliggenhet midt i et etablert 

boligområde, anses kunnskapsgrunnlaget godt nok.  
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§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak. 

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i § 8.  

 

 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.  

Se kommentarer til § 8-9.  

 

 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet. 

 

 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 

Planlagt tiltak er etablering av et ordinært boligområde med konsentrert småhusbebyggelse. Med 

vanlig byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

7.5 Uteområder 

Planlagte tiltak vil legge til rette for at området blir bedre tilpasset lek og opphold enn hva det er 

i dag. Innenfor planområdet vil det etableres en nærlekeplass samt private balkonger for alle 

beboere samt fellesarealer. Samlet sett vil planlagt tiltak medføre en vesentlig forbedring fra 

dagens situasjon.  

 

 

7.6 Trafikkforhold  

Planlagte tiltak vil medføre en forbedring av dagens trafikksituasjon da næringstransport 

erstattes med personbiltransport.  

 

7.7 Barns interesser 

Barn bruker Svaneveien og Solengveien som skolevei. Trafikkmengdene og hastighetene 

vurderes som lav nok til at blandet trafikk kan aksepteres. Videre er det sammenhengende gang- 

og sykkelvei/fortau frem til Steinliveien og Bergliveien eller Liljeveien der det er blandet trafikk 

frem til Råkollveien som betjener både Hauge skole og Haugåsen ungdomsskole. 

 

Det er foreslått regulert felles lekeplass i planområdet med trafikksikker plassering. Planområdet 

er i dag ikke tilgjengelig for lek. Kommuneplanens krav til uteoppholdsareal er ivaretatt gjennom 
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planforslaget. Det er også kort avstand til idrettsanlegget på Rolvsøy som er en populær 

møteplass for barn og unge.  

 

Oversiktskart med avstander til utvalgte funksjoner er vist i figur 10 og 21. Barns interesser 

vurderes å være godt ivaretatt i planen. 

 

7.8 Sosial infrastruktur 

 

Planlagte tiltak vil generer et økt elevtall på de nærmeste skolene og flere barn til barnehagene. 

Det er i forbindelse med planarbeidet avklart at det er tilstrekkelig kapasitet på de nærmeste 

skolene.  

 

7.9 Miljø og samfunn 

Planen legger opp til transformasjon av en liten næringseiendom. Næringseiendommen ligger 

inneklemt mellom boliger i et etablert boligområde. Planlagt bebyggelse vil bli noe høyere enn 

eksisterende bygning og utgjøre et større volum totalt. Endringene vurderes samlet å være en 

forbedring for naboene da eksisterende næringsvirksomhet blir erstattet med boliger og 

opparbeidede grøntarealer/lekeplass.  

 

Planen legger vekt på at den nye bebyggelsen ikke skal forringe stedets karakter, men heller 

representere en generell standardheving for området. 

 

7.10 Teknisk infrastruktur  

Tiltaket vil medføre en arealbruksendring av eiendommen. Nye boliger vil potensielt medføre en 

svak økt belastning på strømforsyningsanlegget og vann- og avløpsanlegget. Fredrikstad 

kommune har uttalt at det er tilstrekkelig kapasitet på de eksisterende VA-ledningene i området 

til å kunne håndtere den økte belastningen. Vedrørende elektrisk forsyning må det i byggesaken 

tas stilling til om det lokale strømforsyningsanlegget må oppgraderes. Norgesnett gav ingen 

merknad med varsel om oppstart av planarbeidet. Tiltakshaver vil bekoste eventuelle 

omlegginger av eksisterende anlegg.  

 

Renovasjon vil håndteres på eiendommen gnr/bnr 736/72. Dette medfører ingen endring fra 

dagens praksis, foruten selve returpunktet på tomten vil endres i tråd med renovasjonsteknisk 

plan.   

 

7.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Alle tiltak som utløses av reguleringsplanarbeidet vil bekostes tiltakshaver, utgiftene vil derfor 

ikke berøre Fredrikstad kommune. Tiltakshaver vil også erverve adkomstveien på gnr/bnr 736/36 

av kommunen. Dette innebærer både at kommunen får betalt for veiarealet og de fraskriver seg 

alt vedlikeholdsansvar. Derfor representerer tiltaket positive økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  
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 RISIKO OG SÅRBARHET  

Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stiller plan- og bygningsloven krav til at det skal 

utarbeides ROS-analyse for planområdet. Analysen nedenfor viser alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for fremtidig bruk av området ved gjennomført prosjekt.  

 

Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og 

metoden i arbeidet framstilles slik: 
 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 

sannsynlig 
 

     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 

• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 

 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 
 

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko 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/isras Nei     

3. Flomras Nei       

4. Elveflom Nei      

5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      

6. Radongass  Ja   3 1  Radon i grunnen 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

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     

Menneskeskapte forhold 

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

24. Park; rekreasjons- 
      områder  

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       

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 Nei      

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 

Nei     

Trafikksikkerhet: 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       

45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter 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 vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner 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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Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 
 
Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 

1. 

Ufarlig 

2. 

En viss fare 

3. 

Kritisk 

4. 

Farlig 

5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 

sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

6     

4. Meget 

sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 

 

Kommentarer og tiltak som kompensasjon for uønskede hendelser:  

 

 

Nr. 6, Radongass: planområdet ligger delvis innenfor et område anvist med høy aktsomhet 

radon. Ny bebyggelse vil bygges etter gjeldende byggteknisk forskrift som stiller krav om 

sikringstiltak mot radongass.  
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 INNKOMNE MERNADER VED VARSEL OM IGANGSETTING 

 

Sammendrag innspill ved varsel om igangsetting av planarbeid for 

Svaneveien 35a.  
 
 

 
1. Fredrikstad Fjernvarme (FFV), datert 28.11.16 

Prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme. På bakgrunn av at 

tiltaket består av 10 leiligheter på 75 m² og at det er mer enn 300 meter til eksisterende 

fjernvarmenett i Svaneveien, anbefaler FFV at Fredrikstad kommune ikke gir tilknytningsplikt til 

fjernvarme for dette prosjektet. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Prosjektet er omprosjektert til å omfatte 8 boenheter, dette påvirker ikke FFV’s vurdering. 

 

 
2. Jernbaneverket, datert 05.12.16 

Planområdet berører ikke Jernbaneverket interesser og de har derfor ingen innspill.  

 

 

3. Statens vegvesen (SVV), datert 12.12.16 

Det framgår ikke hvor mange boenheter det tenkes å tilrettelegge for. 

 

Formål og arealutnyttelse 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg, og 

er i dag en næringseiendom. Området rundt er i hovedsak bebygd med eneboliger. 

Eiendommen ligger ca. 5-6 km fra Fredrikstad sentrum. Reisevaneundersøkelser viser at 

andelen som sykler faller raskt når reisene blir lengre enn ca. 5 km. Det er i praksis en drøy 

km å gå til kollektivtilbudet på fylkesveg 109 (Glommaringen mm.). Dette er en avstand som 

mange vil oppleve som noe lang. Det går også busser i Svaneveien i retning fv. 109, 

Fredrikstad stasjon og Grålum/Sarpsborg sentrum. Alt i alt ser SVV derfor positivt på at arealet 

tenkes bebygd med konsentrert boligbebyggelse, og anbefaler høy arealutnyttelse. 

 

Tilrettelegging for gående og syklende 

Økt andel syklende og gående er viktig av hensyn til 0-vekstmålet for transportutviklingen i 

storbyområdene, og har også positive helseeffekter. For å gjøre det mest mulig attraktivt å 

gå eller sykle, herunder til/fra bussholdeplass, bør det tilstrebes at løsningene for gående og 

syklende utformes på en måte som gjør det enklere å velge å gå eller sykle enn å bruke 

bilen. Dette kan eksempelvis oppnås ved å gjøre sykkelparkeringen lettere tilgjengelig fra 

leilighetene enn bilparkeringen. 

 

Trygg sykkelparkering av høy kvalitet er viktig for å gjøre sykkelen til et attraktivt 

transportmiddelvalg. Det bør derfor sikres både et visst antall sykkelparkeringsplasser og 

høy kvalitet (under tak, med låsemulighet, osv.) på sykkelparkeringen gjennom bestemmelse 

til planen. 

 

For å redusere gangavstanden til skoler og bussholdeplasser vil SVV anbefale at planen 

regulerer en snarvei mot nordvest (Ravneveien) for gående og syklende. 
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Kollektivbetjening 

Hvordan området betjenes med kollektivtransport må omtales i planbeskrivelsen. 

Beskrivelsen bør omfatte busstilbudet fra relevante stoppesteder både i Svaneveien og fv. 

109, gangavstander til bussholdeplassene, og hvordan det er tilrettelagt for å gå mellom 

planområdet og holdeplassene. 

 

Avkjørsel og frisikt 

Eiendommen har i dag atkomst fra den kommunale vegen Svaneveien. Også armen 

(avkjørselsvegen) inn til eiendommen er etter det vi forstår kommunal veg. Ut fra varslet 

planavgrensning oppfatter vi at eiendommen er tenkt å opprettholde denne atkomsten. SVV 

anbefaler at armen (avkjørselsvegen) fra Svaneveien og krysset mellom armen og Svaneveien 

utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Frisiktsone i 

krysset bør reguleres som hensynssone på plankartet og krav til fri sikt i sonen fastlegges 

gjennom bestemmelse til planen. Opparbeidelse av frisiktsone bør sikres gjennom 

rekkefølgekrav. 

 

Bilparkering 

For å bygge opp under de lokalpolitiske målene knyttet til transportutvikling, bør 

bilparkeringstilbudet ved boligene begrenses. SVV ber om at det i planen begrunnes hvordan 

man tenker seg at fastsettelsen av antall og lokaliseringen av parkeringsplasser for bil kan 

bidra til å nå målene om økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport. 

 

Støy og lokal luftforurensing 

Klima- og miljødepartementets veiledere T-1442/2012 og T-1520 må legges til grunn for 

planleggingen. Eventuelle samspillseffekter mellom støy og luftforurensning øker 

plagen/helserisikoen, og de to veilederne bør derfor ses i sammenheng. Nødvendige tiltak 

for å oppnå tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelse til 

planen. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

• Planarbeidet legger opp til 8 boenheter innenfor planområdet.  

• Reguleringsplanen stiller krav om etablering av 16 sykkelparkeringer. Disse tillates å 

overbygges dersom dette kan gjøres uten at det kommer i konflikt med VA-ledningene.  

• Tilgjengeligheten til eksisterende kollektivholderplasser er beskrevet i planbeskrivelsen. 

Gangavstanden til nærmeste kollektivholdeplass som betjener Glommaringen er 650 

meter, ikke «en drøy km» slik vegvesenet antyder.   

• Veikrysset mot Svaneveien (hovedveien) er dimensjonert iht. håndbok N100.  

• Det planlegges etablert i gjennomsnitt 1.5 parkeringsplasser per bolig, dette vurderes å 

være forenelig med anbefalingene i kommuneplanens arealdel (1.5 plasser per bolig 

mellom 40-80 m2.) 

• Sikring av frisiktsoner er sikret som et eget rekkefølgekrav.  

• Reguleringsplanen stiller krav om at grenseverdiene i T-1442 og T-1520 ikke må 

overskrides.  

• Det er ikke lagt til rette for opparbeidelse av snarveien mot Ravneveien da dette vil 

betinge inngrep i privat eiendom.  

• Øvrige innspill anses ivaretatt i reguleringsplanen.  

 

 

4. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 20.12.17 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har NVE lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og 

hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon 

og veiledere for utredning av naturfarer. NVE anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse 

med risiko- og sårbarhetsanalysen for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista 
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ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-

skred/are=lplanlegging 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På 

grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på 

offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre 

ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra 

NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging.   

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det er i forbindelse med planarbeidet engasjert geotekniker som har utarbeidet en egen ROS-

analyse for området. Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er god.  

 

 

5. Fylkesmannen i Østfold, datert 21.12.16 

Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 

derfor fremkomme. FYM er i utgangspunktet positive til tiltaket da det er i tråd statlige 

planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. Det er viktig å tilpasse seg til 

områdets karakter og bebyggelse. Beboerne må sikres et godt bomiljø og fortettingen må skje 

med kvalitet.  

Det bør legges til rette for at det kan bli attraktivt å benytte seg av sykkel og gange i området. 

FYM anbefaler at det gis bestemmelser om maksimumskrav for antall parkeringsplasser per 

boenhet. Anbefaler også å legge til rette for gode sykkelparkeringer for alle.  

 

Det forventes at planen tar hensyn til barn og deres ulike behov og universell utforming og til 

statlige planretningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. Det må sikres tilstrekkelig 

lek- og uteoppholdsareal i tilknytning til planlagte boliger. Viser til kommuneplanens 

bestemmelser punkt 5 c.  

 

Det bør i planleggingen tas hensyn til prognosene for et fremtidig klima med intense 

nedbørsperioder. Det bør vurderes ulike løsninger for overvannshåndtering, og sikres at tiltak i 

området ikke gir uønskede konsekvenser nedstrøms.  

 

Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale 

planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en 

planbeskrivelse. Det må fremgå tydelig hvorvidt planen utløser krav om konsekvensutredning.   

Følgende statlige planretningslinjer/bestemmelser ser ut til å være relevante:  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014). 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009).  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  

 

Generelle temaer:  

• Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og 

RPR-barn og unge.  

• Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Viser til 

«Estetikk i plan og byggesaker» T-1179.  

• Universell utforming. Vi viser til «Regjeringens handlingsplan for universell utforming» 

(2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper.  

• Blå-grønn struktur. Viser til DN-håndbok 23 «Grønn by…. Arealplanlegging og 

grønnstruktur», MDs veileder T-1267 «Fortetting med kvalitet» og Framtidens byers 

veiledning om Blågrønn faktor.   

• Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk. §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet.  

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, 

for eksempel grunnforhold, radon, fare for ulykker eller annen fare.  

• Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging og 

tilhørende veileder TA-2115.  

• Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 

forurensing i grunnen.  

• Klimagassutslipp og energi. Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for 

energiforsyning, arealbruk og transport.  

• Kartframstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides 

i tråd med regelverket.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

• Det legges opp til 1.5 parkeringsplasser i gjennomsnitt per bolig, se kommentar til 

Statens vegvesens sitt innspill.  

• Fredrikstad kommunes barnetalsperson er ved varslet ved oppstart av planarbeidet, men 

hadde ingen innspill. Det er regulert et eget lekeareal inne på området og det sikret 

tilstrekkelig lek- og uteoppholdsareal i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel.   

• Reguleringsplanen stiller krav om opparbeidelse av sykkelparkering, se kommentaren til 

Statens vegvesen sitt innspill.  

• Det er utarbeidet egen vurdering for håndtering av overvann. Denne følger 

reguleringsplanen som eget vedlegg.   

• Øvrige innspill anses ivaretatt i reguleringsplanen.  

 

 

6. Brannsjefen, datert 04.01.17 

Dersom det planlegges bebyggelse som krever sprinkelanlegg bør det tas kontakt med 

kommunens vann- og avløpsavdeling for å avklare om det er tilstrekkelig vannkapasitet i 

området. Henviser til de generelle retningslinjene for tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad Brann- og redningskorps.  

Brannkum/hydrant bør være plassert 25-50 meter fra oppstillingsplass. Det må beregnes et 

vannforbruk på 2.500 l/min per mannskapsbil. I tilknytning til småhus, bør uttaket for 

slokkevann ha kapasitet på minst 20 l/s.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

• Forslagsstiller har vært i kontakt med Fredrikstad kommunes vann- og avløpsetat, som 

per telefon kunne bekrefte at det er tilfredsstillende vannkapasitet i området. Det er 

heller ikke gitt signaler om manglende kapasitet ved intern høring av reguleringsplanen.  

 

 

7. Østfold Fylkeskommune (ØFK), datert 05.01.17 

Formålet er i samsvar med arealbruksformål i gjeldende kommuneplan.  

 

Formål og grad av utnytting.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 

parkering og leke-/uteoppholdsareal. I varselet sies det ingenting om tenkt utnyttelsesgrad av 

tomten, type og antall bygg, eller antall boenheter. Planområdet ligger midt i et etablert 

boligområde, relativt sentralt i bybåndet i mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og medfører 

transformasjon av et allerede bebygd areal. Konsentrert boligbebyggelse her vil i utgangspunktet 

være i samsvar med fylkesplanens arealstrategi, og de arealpolitiske føringene i Bypakke Nedre-

Glomma.  

 

Imidlertid ligger planområdet i et relativt flatt område hovedsakelig bestående av eneboliger med 

1,5 etasjer, jordbruksareal og fotballbaner. Dette setter store krav til fortetting med kvalitet, slik 
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at reguleringen ikke fører til en bebyggelse som blir alt for dominerende og som senker den 

helhetlige kvaliteten på boligområdet.  

 

Leke- og uteoppholdsarealer  

Jfr RPR for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. Planen må sikre tilstrekkelige, trygge 

og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge. ØFK minner om at kommunen 

etter plan- og bygningslovens §3-3 skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal gis anledning til å medvirke 

i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene. Det bør innarbeides 

rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket. 

ØFK minner også om kommuneplanens bestemmelser 5c) som bl.a. sier at: «Uteareal for 

opphold må være enten på egen tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på bakkeplan, og bør 

utgjøre minst 80 m 2 per boenhet. En tilstrekkelig del av utearealet skal være egnet for lek. Det 

skal legges vekt på at arealene oppfyller normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende 

statlige regler og retningslinjer. 

 

Estetikk og byggeskikk.  

Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende og omkringliggende bebyggelse. 

En konsentrert boligbebyggelse vil nødvendigvis måtte skille seg noe fra de eksisterende 

eneboligene, men kan allikevel, avhengig av grad av utnytting, type bygg og utearealer samt 

arkitektonisk kvalitet, harmonere med disse. Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om 

dette i planen. Det vises bl.a. til ”Estetikkveileder for Østfold” som er utarbeidet i forbindelse med 

fylkesplanen.  

 

Hensyn til natur- og landskapsverdier.  

Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig 

eksponering må unngås.  

 

Kollektivtrafikk, sykkel og parkering.  

Planområdet ligger relativt sentralt. Det er ca. 1 km til busstopp for Glommaringen, der det er 

svært hyppige avganger. Det går også buss i Svaneveien (ca. 200m) med færre avganger. Det er 

også gode sykkelforbindelser til sentrum, og det er skoler, barnehager og handelsområder i 

nærmiljøet. Dette gir gode betingelser for å benytte andre transportmetoder enn bil og Østfold 

fylkeskommune anbefaler derfor å sette et maksimumskrav for parkeringsplasser pr. boenhet i 

planen. Det bør også legges inn krav om tilstrekkelig sykkelparkering. Østfold kollektivtrafikk og/ 

eller aktuelt busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle spørsmål om framtidig antall 

bussavganger. 

 

Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:  

• Risiko- og sårbarhet. Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved 

utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse 

for planområdet.  

• Støy, jfr. MDs veileder T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging. Det må foretas støyberegninger som vedlegges plandokumentene. 

• Trafikkforhold. Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker 

adkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. Det bør vurderes å utvide 

planområdet dersom dette er hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger.  

• Friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas i planen.  

• Grønnstruktur. Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet 

som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og 

eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes  

• Universell utforming. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming 

av bygninger og uteområder.  
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• Grunnforhold. De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i planleggingen. 

Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan skaffes tilfredsstillende 

sikring.  

• Flomfare. Risiko for flom må vurderes, og planen må utformes slik at skade så langt det 

er mulig unngås.  

• Klima og energibruk. Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover 

minimumskrav for bygg. Det kan være krav eller insentiver til fornybare 

oppvarmingskilder, offentlige merkeordninger eller standarder utover TEK 10. Det bør 

innarbeides minstekrav til utbyggere om andel p-plasser med ladetilbud.  

 

Kulturminner  

Saken har vært forelagt fylkeskonservatoren som vil uttale seg i eget brev.  

 

Planframstilling  

Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

• Det planlegges etablert åtte boenheter fordelt på to firemannsboliger. Dette vurderes å 

være god tilpasning til strøkets karakter, selv om bygningsvolumene vil være noe større 

enn tilstøtende boligbebyggelse. Tiltaket vil også representere en betydelig forbedring fra 

dagens situasjon, der tomten er bebygget med et gammelt næringsbygg.  

• Det er innarbeidet krav om opparbeidelse av lekeplass. Dette er sikret med eget formål 

og størrelsen på lek- og uteoppholdsareal er i samsvar med bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel.  

• Reguleringsplanen legger opp til 1.5 parkeringsplasser per boenhet, se kommentar til 

Statens vegvesen sitt innspill.  

• Reguleringsplanen stiller krav om etablering av to sykkelparkeringsplasser per boenhet, 

se kommentaren til Statens vegvesen sitt innspill.  

• Da planområdet ligger såpass langt unna nærmeste kontinuerlige støykilde, anses 

støyberegninger som unødvendig for dette planarbeidet.  

• Estetikk og landskapstilpasning. Tiltaket innebærer rivning av et eksisterende 

næringsbygg. Tiltaket vil representere en forskjønnelse da et næringsbygg omgitt av 

boligbebyggelse fjernes. Dette virker positivt både mtp. fjernvirkning og de nærmeste 

naboene.  

• Fylkeskonservatoren har gjennomført en arkeologisk registrering av området, og har 

frigjort ett kulturminne som ble funnet innenfor planområdet.  

• Øvrige innspill anses ivaretatt i reguleringsplanen.  

 

 

8. Fylkeskonservatoren, datert 05.01.17 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Imidlertid er det kjent 

to helleristningsfelt like i nærheten, og flere andre i nærområdet. 

Fylkeskonservatoren mener likevel at det bør gjøres arkeologisk registrering i planområdet, jf. 

Kulturminnelovens § 9. Bakgrunnen for at vi mener det er nødvendig med registrering, er de 

mange funnene av helleristninger i nærheten. I og med at det ikke er eksponerte bergflater i 

planområdet, regner fylkeskonservatoren det ikke som svært sannsynlig å finne flere slike 

kulturminner, men holder muligheten åpen for at bergflater eventuelt kommer til syne under 

registreringen. Imidlertid mener fylkeskonservatoren det er en god mulighet for at det kan finnes 

spor etter bosetning eller annen aktivitet som kan knyttes til helleristningene. 

Fylkeskonservatoren vet at det ofte gjøres funn nær ristninger; spor av bosetning eller av ulike 

ritualer/aktiviteter som kan sees i sammenheng med helleristningene. Slike funn kan igjen være 

med på å kaste lys over hva slags aktiviteter som har skjedd ved helleristningene, og kan også gi 

en indikasjon på hvor gamle ristningene på stedet er. 
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Forslagsstillers kommentar:  

• Fylkeskonservatoren har gjennomført en arkeologisk registrering av området, og har 

frigjort ett kulturminne som ble funnet innenfor planområdet.  

 

 

9. Vigdis Iren Nordlie og Trond Erik Johansen, datert 06.01.17  

Nordlie og Johansen bor i nabolaget og mener at 10 enheter er for mye da nåværende 

adkomstvei er for smal til så stor trafikk som boligene vil skape. Veien er enveiskjørt og de som 

bor her må rygge ut i veien. Fremviste skisser legger også opp til for få parkeringsplasser for de 

nye boligene (15 plasser, hvorav 5 er gjesteparkeringer).  

 

Nordlie og Johansen håper boligene ikke blir høye og tar for mye sol og utsikt. I dag renner 

overvannet fra asfalten ned til deres eiendom, Svaneveien 35. Av fremlagte skisser er veien 

plassert lengre mot sør enn der den går i dag. Ny vei må bli liggende der den ligger i dag. 

  

Nordlie og Johansen ser på dette som et spennende prosjekt og håper på et positivt samarbeid.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

• Antallet boenheter er redusert til 8, antallet parkeringsplasser er derfor også redusert til 

12.  

• Planlagte tiltak kan medføre en svak trafikkøkning. Imidlertid vil næringstrafikken 

forsvinne. Forslagsstiller har vurdert det dithen at tiltaket ikke overskrider veienes 

beskaffenhet. Kommunens veiavdeling har godkjent foreslått løsning.  

• Det planlegges to etasjers bygninger plassert syd og vest på tomten, innenfor arealet 

anvist som BKS. Plasseringen er gitt utfra eksisterende VA-ledninger.  

• Det legges opp til at eksisterende adkomstvei benyttes videre, slik det fremkommer av 

plankartet.  

• Det er utarbeidet egen overvannsplan som legger opp til at overvann skal dreneres på 

egen grunn.  

 

 

 VEDLEGG  

• Rapport arkeologisk registrering, datert 2017 

• Notat geotekniske vurderinger, datert 20.01.2017 

• Vurdering av overvannshåndtering, datert 19.04.2018 

 

 

 

 

 

 


