
Områderegulering Rakkestad sentrum

Planbeskrivelse del 2 - en oppsummering.

Rådhusveien «trafikkområde»



Bakgrunn
Rakkestad kommune startet arbeidet med ny sentrumsplan gjennom en p lansmie
avholdt i januar 2011. Planen har vært gjennom flere faser og «rulleringer». Det har
vært politisk skifte to ganger i løpet av arbeidet med planen. Planen ble lagt ut på
offentlig e ttersyn i 2013, h vor den ble møtt med flere innsigelser.
Planen har etter dette gått gjenno m flere revideringer og forandringer for å
imøtekomme innspill og innsigelser, etter innspill og vurderinger fra politisk
styringsgruppe.

Planbeskrivelsen del 1 e r et dokument som oppsummerer det arbeidet og de
utredninger som har vært gjennomført i planarbeidet . Som følge av en lang og
relativt uoversiktlig plan prosess , e r det behov for å lage e n oppsummering av de
endringer/g rep som er gjort i planarbeidet. Dette dokument er tenkt som et tillegg til
planbeskrivelsen.

Oppsummeringen tar for seg de grep som er gjort og b egrunner de valgene som er
tatt innfor følgende formål:

Bolig formål sentrumsbebyggelse(S), Konsentrert småhusbebyggelse(KS) og
Frittliggend e Småhusbebyggelse(FS)
Trafikk
Grøntstruktur og lek
Parkering
Handel/transformasjon

Bosetting, formål S - KS - FS
Et velfungerende sentrum er avhengig av at en høy andel av befolkingen bor i eller
tett ved sentrum. Rakkestad kommune må forberede seg på en endring i
innbyggernes bosettingsmønster som har en klar sammen heng med endring i
befolkningssammensetningen . For å svare på de forestående forandringer trenger
Rakkestad sentrum en økning av boligandelen i sentrum. Boliger i sentrum i denne
sammenhengen er å forstå som boliger med kort avstand til sentrum slik at alle
primærfun ksjoner kan nås til fots uten bruk av bil. Områdene for boliger må ligge
slik til at de er egnede for og tilrettelagt for a lle befolkningsgrupper . Spesielt viktig er
det at det blir etablert boliger for eldre siden den andelen av befolkningen vil øke
dramatisk de neste 15 år.
Siden e tt av mandatene i planarbeidet har vært å øke bolig andelen i og rundt
handelssentrum. For å nå målsetningene, har vi i arbeidet med reguleringsplanen
landet på en fortettingsstrategi . Strategien åpne r for flere områder med konsentrert
småhusbebyggelse. O mrådene hvor det er funnet riktig å fortette er lang s sidegaten
til Storgata og områdene lang s S torgata med e neboligb eb yggelse . U tenfor
avgrensningen er d en tradisjonell e eneboligbebyggelse n beholdt , med en hvis grad
av fortetting og modernisering av bestemmelser . Eksempelvis i form av økt BYA 20 -
25 % t il 30 % .

Formålet konsentrert småhusbebyggelse er a vgrenset av Heggveien, Ringgata ,
Alle e n og ST1( bensinstasjon ) .













Det skal også utarbeides en utvikling - og skjøtsel s plan for park og lekeområder i
sentrum . D ette vil være med på å styrke grøntområdenes status.
V ed større prosjekter eller renovering av områder skal det prioriteres tre rek ker med
bytrær.
Teknisk forskrift o p ererer med begrepet Minste uteoppholdsarea ( MUA ). En
sentrumsplan er ofte utfordringen å balansere arealbruken. Ved å sette en
MUA/boenhet sikrer dette bokvalitet. MUA kan delvis dekkes av tilstøtende
grøntområder på tak/terrasser eller på bakken. Prosjekter skal redegjøre for hvordan
MUA dekkes. Minimum uteoppholdsareal innenfor sentrum i Rakkestad bø r være
50M 2 .

PARKERING
Parkering er fordelt på o ffentlig P1 - P 11 , og Privat parkering P 12 - 18 .
Nye områder, P6,P2, P4, P 8 og P11 . B ehovet for flere langtidsplasser for arbeiden d e i
sentrum er vurdert . Slik det er i dag beslaglegger mange kontor - og butikkansatte
plasser som bør ha rullering gjennom dagen. Området P6 er avsatt til
heldagsparkering. P6 skal erstatte langtidsparkering på plassen i og ved
Rådhusveien. P2 - ny pla ss om følge av oppstramming og enveiskjøring av
Rådhusveien. Her etableres k orttidsplasser for handlene og besøk ende på
legekontor. P4 - øke parker ingsdekningen til kulturhuset . Ved møter, forestillinger
o.l. er tilbudet for lite , og kan i mange tilfeller øke responstiden til brannvesenet. P7 -
Pendlerparkering ved kollektivterminal - er speilvendt i forhold til i dag på grunn av ny
løsning for busser . Handel i sentrum er truet bla. på grunn av endre t handlemønster
( kjøpesentre ). Som et avbøtende tiltak er P11 , korttidsplasser , etablert i sentrum for
å stimulere til økt handel i sentrum/ S torgata.
K orttidsplasser i tilknytning til offentlig e kontorer o g hvor legekontor/handel er
lokalisert ved , i og rundt Rådhusveien . Det er viktig med omløp på disse . D e er d erfor
regulert til maksimalt 2 timers parkering. (P2 , P9 , P1 1 og P8)

For p rivat parkering vis es til eksiterende parkingsområder . O mrådene skal dek ke opp
for parkeringsbehovet på tilstøtende eiendommer etter parkeringsbestemmelsen.

Det er henstilt til å bygge p - plasser under bakkenivå i nye prosjekter , men pr . dags
dato er ikke dette nødvendig for å oppnå målsetninger og fortetting.

Isen skal dekke parkering på egen grunn.

Det etableres flere boområder med den hensikt at færre skal og vil bruke bil, det blir
derfor viktig at det etableres områder for sykkelparkering, bestemmelsene følger
dette opp ved at sykkelparkering skal etableres hos så vel boligprosjekter som
handel. Sykkelparkering må ligge nær inngang for å tjene sin hensikt .

TRANSFORMASJON/HANDEL
Status
Handelsvirksomhet en i sentrum er i all hovedsak lokalisert til Storgata.



Langs denne aksen er det lite rom for ny bebyggelse uten at den eldre bebyggelse n
saneres . Dette er lite ønske lig sett i et verneperspektiv. Den eldre bebyggelsen er
ikke spesielt egnet til dagens handlemønster . (Alt under ett tak, og større enheter . )

Det har i planarbeidet vært et mål å finne områder egnet for etablering av ny
handelsvirksomhet. Målsetningen med nyetableringen er å begrense handelslek k asj e
til de andre østfoldbyene. Målsetningen er og så å snu trenden fra Bergenhusområdet
i nn mot sentrum . Nylig vedtatt Områdereguleringsplan har lagt til rette for
lokalisering av bedrifter som ikke er i konkurranse med sentrum , men heller
supplerer sentrum.

Rakkestad sentrum som områdesenter vil både nå og i femtiden ha et behov for en
viss fornyelse s - og ekspansjonsmulighet på handels - og bygnings s iden .

Rakkestad kommune har etter gjeldene regulering gitt disp ensasjon til Rakkestad
torg for oppføring av ca. 1500 ny handelsflate til matvareforretning.
I tillegg har vi et større tydeligere industriområde , Isen . Isen er på ca . 25 dekar midt
i sentrum . D ette området er under transformasjon til sentrumsformål bolig er.
I sentrum er det i dag målt på takflater ca . 12 000 m2. H vis det trekkes fra ca . 20 %
ikke virksomt areal h ar sentrum i dag etablert handelsflate på til sammen 9500m 2 .
Ca . 3000 m2 er lokalisert i to bygg, Bolagsgården og Bunnpris. Resten av arealene er
i hovedsak etabler i små gamle bygårder, med varierende grad av vern .

Utbygging av nye hande lsflater er med på å stimulere til mer aktivitet i sentrum.
Uten en viss byfornyelse vil også eksiterende sentrum stagnere. P å den annen side
er det viktig at d et i kke åpne s for så store områder at det vil konkurrere ut så vel
sentrum selv som regionen omkring. Rakkestad kommune ønsker å gjøre sentrum
mer attraktivt , eller like attraktivt , som Bergenhusområdet. Eksiterende
sentrumsområder har ikke stort potensial e til verken å tr ansformeres , til nybygg eller
etablering av moderne attraktive handelsflater. Noen steder vil det vær mulig å
etablere mindre enheter, men for volumbygg er det få , om noen , andre områder en
Coop - tomt a. Tomta har allerede en godkjent rammesøknad for dagligvareforretning
på ca. 1500 m2. Her er det gitt samtykke etter Fylkesplanens
kjøpesenterbestemmelse for etablering av totalt 3250 m2. Søknaden er senere
redusert til et nybygg på 1500 m2 i tilknytting til torget.

Transformasjonsområdet Isen har potensiale til å huse mange tusen m2 hand elsflate
og er et naturlig område for etablering av ny handelsflate.
Det har pågått en parallell prosess mellom eiere på isen og Rakkestad kommune for
regulering av dette området. R egu l eri ngs plan arbeidet f or området og
sentrumsplanen sammenfaller nå i tid , og det har derfor vært hensiktsmessig å
behandle dette som é n plan.

Isenområdet har e t stort potensiale . V i har vurdert at området på sikt bør utnyttes
med inntil 3000 m2, dog med rekkefølgebestemmelser for utbygging både i volum og
sted. En utbygging på Isen forutsetter at bygg og handelsflater henvender seg mot
Storgata og Møllergata D ette er grep som plasserer torget som et naturlig midtpunkt




