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NOTAT  
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KOPI   ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 
 

1 Planinitiativ for Toresvei 
Dette dokumentet skal gi kortfattet informasjon om prosjektet som grunnlag for tidlig medvirkning 
av kommunens ulike fagmiljøer ihht.  FOR-2017-12-08-1950.  

Planinitiativet er 25.05.2021 oversendt Fredrikstad kommune fra SG arkitekter på vegne av utbygger 
Odd Amundsen. Fredrikstad kommune har gitt en tilbakemelding på dette 14. september 2021 der 
de ber om en mer utfyllende vurdering på spesifikke tema.  

Grunnet sterkt arbeidspress har SG arkitekter bedt Multiconsult om å ta over planarbeidet, og det er 
inngått en avtale med grunneier om dette. Alt materiale som tidligere er utarbeidet av SG arkitekter 
vil bli videreført av Multiconsult.  

1. Presentasjon av tiltaket/planområdet  

 Bakgrunn  
Det aktuelle planområdet ligger i Torsnes, rett sør for Tores vei og rett vest for Torsnes skole.  

Ny kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune ble vedtatt 18.06.2020. Her er det aktuelle 
planområdet markert som felt «B36» – framtidig boligområde. Det aktuelle byggeområdet B36 
består av eiendommene 679/2, 111, 152 og festetomten 679/2/13. Av dette er det 
grunneiendommen 679/2 som er aktuell å bebygge. De eksisterende boligene vil i tillegg tas med i 
planforslaget. 

 Grunneier, forslagsstiller og konsulent.   
Eiendommen eies av Odd Amundsen, som også er forslagsstiller. Plankonsulent er Multiconsult 
Norge AS.  

 Intensjonen med planinitiativet 
Hovedintensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde med 
småhusbebyggelse, 13-20 enheter, avhengig av om det bygges kun eneboliger eller en kombinasjon 
av eneboliger og mer konsentrert bebyggelse. 
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Det planlegges for frittliggende eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse innenfor planområdet 
med varierte boligtyper, som søker å treffe både enslige, par og familier. Bebyggelsen planlegges 
med høy boligkvalitet, i form av god arkitektur og planløsninger, gode felles-, offentlige- og private 
uterom med optimale solforhold og flott utsikt.  

 Lokalisering  

 

  

Figur 1: Planområdet markert med rød sirkel. Torsnes ligger ca. 10 km fra Fredrikstad sentrum. Torsnes er 
definert som et grendesenter i Fylkesplan Østfold  

N 



Detaljreguleringsplan for Toresvei i Torsnes  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

10229305-01-PLAN-NOT-01 21. mars 2022 / Revisjon 01 Side 3 av 8 

 Planavgrensning 
 

 
Figur 2: Kartutsnittet  viser et foreløpig forslag til plangrense. Grensen følger Torsnesveien i vest, den naturlige 
terrengavgrensningen i øst og tar med seg Toresvei i nord. Det vil bli nødvendig å breddeutvide deler av Toresvei, og sikre frisikt 
mot Torsnesveien. Plangrensen vises med svart. Eiendomsgrenser vises med rødt. Planområdet dekker 36,9 daa. 

 Berørte eiendommer 
Gbnr. 679/2| Odd Amundsen 

Gbnr. 679/111 Toresvei 25 – Siri Martinsen 

Gbnr. 679/132 Toresvei 24 – Gunvor Olsen 

Gbnr. 67972/13 Toresvei 19 – Ruben Stangel Meland og Camilla Marie 
Meland 

Gbnr. 679/152 Toresvei 17 – Ketil Østrem og Line Sydeng Østrem 

N 
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Gbnr. 681/1  Nebbaveien - Jens-Erik Berg   

Gbnr. 679/161 Toresvei 22 – Torsnes skytterlag 

Gbnr. 683/54 Toresvei 20 – Jørgen Sandaker Weel 

Gbnr. 683/59 Toresvei 13 - Halvor Kjelsås 

Gbnr. 679/115 Toresvei (gang og sykkelsti) 

G.bnr. 506/2 Torsnesveien 

 Gjennomgang av aktuelle problemstillinger i planen 
 

a) formålet med 
planen 

Hensikten med planen vil være å tilrettelegge for frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse og legge til rette for en videre utnyttelse av 
eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.  

Det planlegges for varierte boligtyper, som søker å treffe både enslige, par 
og familier. Bebyggelsen planlegges med høy boligkvalitet, i form av god 
arkitektur og planløsninger, gode felles og private uterom med optimale 
solforhold og flott utsikt.  

Vedlagt planinitiativet følger en planskisse som viser en mulig arealbruk. 
Denne er utarbeidet for å ha et diskusjonsgrunnlag i møte med kommunen. 

 

b) planområdet og 
om planarbeidet 
vil få virkninger 
utenfor 
planområdet 

Den planlagte bebyggelsen vil tilpasses eksisterende bebyggelse langs 
Toresvei mht. skala og husplassering. Eksisterende bebyggelse i området 
består av en-etasjes trebygninger med saltak, et skytterhus og en 
sveitservilla. Den framtidige utbyggingen i området vil fremstå som en 
utvidelse av eksisterende bebyggelse. Det aktuelle området har ingen viktig 
funksjon som f.eks. rekreasjonsområde i dag. Området er i stor grad grodd 
igjen med einerkratt. 

Med unntak av at de nærmeste boligeierne vil oppleve at det bygges flere 
boliger i nærområdet, vil ikke utbyggingen påvirke nærområdet i særlig 
grad. 

I Fredrikstad kommunes foreslåtte fortettingsstrategi er Veel definert som 
et lokalsentra der det er ønskelig med en moderat fortetting. Det er 
ønskelig at rundt 10 % av den samlede boligbyggingen skal skje i 
lokalsentrene, som en vedlikeholdsutbygging. Kapasiteten ved Torsnes skole 
er i dag god, og en utbygging i området vil ikke gi negative virkninger på 
skolekapasiteten – tvert imot. 

c) planlagt 
bebyggelse, 
anlegg og andre 
tiltak 

Det planlegges for en kombinasjon av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse som en naturlig forlengelse av boligområdet i nord. 
Adkomst til området vil skje via Toresvei som rustes opp. Det vil bli regulert 
interne lekeområder og grønnstruktur. Fra de interne lekeområdene ligger 
det til rette for etablering av snarvei i retning skolen. 
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d) 
utbyggingsvolum 
og byggehøyder  

Ny bebyggelse vil omfatte småhusbebyggelse i 1-2 etasjer. Bebyggelsen vil 
gis «sokkel» der terrenget ligger til rette for dette.  

e) funksjonell og 
miljømessig 
kvalitet 

Byggeområdet ligger rett ved Torsnes skole. Beboere her vil ha kort vei til 
barnehage, skole og et aktivt nærmiljø. Skoler og barnehager har 
tilstrekkelig kapasitet. Boligene vil ligge i et rolig område med et flott 
rekreasjonsområde i umiddelbar nærhet. Arbeidsplasser og videregående 
skoler vil ligge utenfor gang/sykkelavstand. 

f) tiltakets virkning 
på, og tilpasning 
til, landskap og 
omgivelser 

Den skisserte bebyggelsen vil ligge på et lavt høydedrag i landskapet. 
Området er i dag dekket med usammenhengende tynne løsmasser med 
furuskog og einerkratt med store partier med fjell i dagen. Området er 
preget av stenhuggeraktivitet med en rekke små «brott». 

En utbygging i området vil kunne endre karakteren og landskapssilhuetten, 
og dermed endre fjernvirkningen noe. 

Høydeforskjellen innenfor planområdet er ikke mer enn 10 meter, så selv 
om området ligger noe høyere enn de tilstøtende områdene, vil ikke 
effekten av utbyggingen være synlig på lang avstand. 

Ved å bevare deler av vegetasjonen og legge opp til en stedstilpasset 
bebyggelse, vil fjernvirkningen kunne reduseres. Det legges opp til å 
beholde en vegetasjonsbrem langs Torsnesveien og mot jordet i øst. 

g) forholdet til 
kommuneplan, 
eventuelle 
gjeldende 
reguleringsplaner 
og retningslinjer, 
og pågående 
planarbeid 

Det aktuelle formålet er i tråd med formålet i gjeldende arealdel. Her er 
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«B36» vist med gult, og foreslåtte byggeområder ligger innenfor de gule 
arealene. 

Planen skal tilfredsstille krav til lekearealer og uteoppholdsarealer i samsvar 
med krav i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger i umiddelbar 
nærhet til Torsnes skole som kan vurderes brukt som nærmiljøpark. I tillegg 
har barnehagen et stort lekeområde ved skytterhuset som grenser til det 
nye byggeområdet. Arealet er tilgjengelig for lek for alle barn når 
barnehagen ikke benytter det. Dette vil bli vurdert i planfasen. 

Området er ikke regulert, og grenser ikke mot noen eksisterende 
reguleringsplaner.  

h) vesentlige 
interesser som 
berøres av 
planinitiativet 

Det er gjort en grunnsjekk på om det finnes verneinteresser eller åpenbare 
farer i området.  

Kulturminner: Det er 3 SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området. Et 
bolighus fra før 1850 er sterkt ombygget og integrert i en eksisterende bolig. 
Bygningen blir ikke berørt av utbyggingen.  En smie fra ca. 1900 ligger 
innenfor plangrensen. Bygningen blir bevart og vil få en hensynssone i 
planen. Planen vil også ta med steinkjelleren fra før 1850 på motsatt side av 
Torsnesveien slik at den kan få en hensynssone. 

I tillegg er det nyere tids kulturminner i planområdet i form av 
skytestillinger, rester av vakthytte og løpegraver fra siste verdenskrig. Det er 
gjennomført befaring med Viken fylkeskommune ved Adam Lindhagen for å 
se på hvordan krigsminnene kan integreres i det nye boligområdet. 
Anleggene ligger delvis i arealer som planlegges som lekeområder, og det er 
løpende dialog med fylkeskommunen om hvordan anleggene skal inngå i 
lekeområdet og hvordan de skal sikres mot ulykker. Informasjon om 
historien vil også bli en del av dette. Det er avtalt et videre samarbeide med 
Viken fylkeskommune vedrørende planutforming og bestemmelser.  

Det er i tilbakemelding fra kommunen vist til en forekomst av rødlistet 
barlind innenfor planområdet. Vi har på flere befaringer ikke greid å finne 
barlind i planområdet, annet enn i private hager. 

Etter som planområdet består av bart fjell og grunnlent mark regner en ikke 
med at det er stabilitetsproblematikk eller grunnforurensning i 
planområdet.  

Toresvei fungerer i dag som skolevei. Denne funksjonen vil videreføres 
gjennom planarbeidet. I planen legges det opp til å etablere fortau langs 
Toresvei fra Torsnesveien til skytterhuset, samtidig som veien reguleres som 
en A1-vei i henhold til Fredrikstad kommunens veinorm. 

Torsnesveien passerer planområdet, og i rush-perioder er bilstøyen 
merkbar. Utbygging av boliger skal skje i samsvar med grenseverdier i tabell 
2 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T1442/2021- 

Nord for området ligger en skytebane. Denne kan representere en 
potensiell konflikt. Det er gjennomført støytiltak i anlegget, og anlegget 
drives etter grunneiers oppfatning i henhold til gjeldende regelverk.  

Det antas at berørte naboer har størst interesse av utbyggingen på grunn av 
økt trafikkbelastning og endrede utsiktsforhold. Utbygger, som selv bor i 
nærområdet, har dialog med beboerne.  
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Veel er et velfungerende lokalsenter med de fleste servicetilbud som 
etterspørres i hverdagen. Arbeidsplasser og videregående skole for 
beboerne vil i hovedsak ligge utenfor lokalsamfunnet, og vil generere noe 
biltrafikk. Rutebusstilbudet er begrenset til ni avganger i døgnet. 

i) hvordan 
samfunns-
sikkerhet skal 
ivaretas, blant 
annet gjennom å 
forebygge risiko 
og sårbarhet 
  

Det aktuelle byggeområdet består av fast fjell, og representerer ingen fare 
mht. grunnforhold. 

Det er ikke kjent risiko knyttet til samfunnssikkerhet i området. 

j) hvilke berørte 
offentlige organer 
og andre 
interesserte som 
skal varsles om 
planoppstart 

Berørte myndigheter, hjemmelshavere og naboer vil varsles med brev. 
Samme varsel vil annonseres på kommunens nettside, og gjøres kjent 
gjennom annonse i Fredrikstad blad. 

Berørte myndigheter vil i denne sammenhengen være Statsforvalteren, 
Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Fullstendig liste over hvem 
som skal varsles settes opp i samråd med kommunen.  

k) prosesser for 
samarbeid og 
medvirkning fra 
berørte 
fagmyndigheter, 
grunneiere, 
festere, naboer og 
andre berørte 
  

Varsling i tråd med kravene i PBL. Det vil gjøres befaringer og møter med 
tilstøtende nabolag etter behov. Utbygger bor selv i nærområdet og kjenner 
de fleste naboene.  

l) vurdering av om 
planen er omfattet 
av forskrift om 
konsekvensutredn
inger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 
 
Fullstendig 
vurdering i eget 
vedlegg til 
planinitiativet. 
 

Det vurderes at planen ikke vil omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger, se eget vedlegg. 

m) 
Kommunalteknisk
e forhold 
 
 

Det vil bli avsatt areal for felles renovasjonspunkt ved innkjøring til feltet. 

Veier blir dimensjonert for brannvesenets tunge kjøretøy. 

Utbyggingen vil ikke belaste området med mer overvann. 
Overvannshåndtering blir basert på infiltrasjon og avskjærende grøfter.   

Vannforsyning og avløp knyttes til offentlig nett.  
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Det skal utarbeides en plan for vann og avløp. Planen skal belyse 
brannvannskapasitet. 

Det skal inngås en utbyggingsavtale med Fredrikstad kommune.  

 

 

 

 


