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Dette dokumentet skal gi kortfattet informasjon om prosjektet som grunnlag for tidlig
medvirkning av kommunens ulike fagmiljøer.
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1. Presentasjon av tiltaket/planområdet
1.1. Bakgrunn
Det aktuelle planområdet ligger på vestsiden av Kråkerøy, mellom Måkeveien og Vesterelva.
Planområdet består i hovedsak av adressene Måkeveien 6, 8 og 10. Her ligger et gammelt
industri/lagerområde, omkranset av et friområde langs Vesterelva i vest, og boligområder
med ulik karakter på tre sider.
Ny kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune ble vedtatt 18.06.2020. Her er
eiendommene markert som felt B41 – framtidig boligområde. B41 består av eiendommene
425/191 og 425/194 (Måkeveien 6), 425/576 (Måkeveien 8), og 425/421 (Måkeveien 10).
Tiltakshaver Solon eiendom AS ønsker å transformere dagens industri/lagerområde til
boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse, i tråd med gjeldende
kommuneplan.
Elvekanten tenkes bevart som offentlig friområde i tråd med kommuneplanen.

1.2. Grunneier, forslagsstiller og konsulent.
Måkeveien 6 AS eies av Solon Bolig AS. Solon Bolig AS har videre inngått kjøpsavtale med
grunneiere for eiendommene Måkeveien 8 og 10. I kjøpsavtalene forutsettes det at Solon
Eiendom AS er ansvarlig for gjennomføringen av en omregulering til Bolig og at hjemmelen
overføres til Solon Bolig AS ved endelig godkjent regulering. Forslagsstiller er dermed Solon
Eiendom AS. Plankonsulent og arkitekt er Stenseth Grimsrud arkitekter AS.
Solon Eiendom ASA er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde på Østlandet,
Vestlandet og Sørlandet. Selskapet er involvert i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige
boliger. Solon Eiendom har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle
leverandører. Vi mener at et godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør,
underentreprenør, arkitekt, eiendomsmegler og grunneier bidrar til at boliger vi leverer er av
høyeste kvalitet. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for
lokalsamfunnet. Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler
nærområdet.

1.3. Intensjonen med planinitiativet
Hovedintensjonen med planarbeidet er å utvikle Måkeveien 6-10 som et nytt boligområde
med om lag 70-80 boenheter med tilhørende anlegg, og å sy det nye nabolaget godt sammen
med de eksisterende boligområdene rundt. I dag virker lagerbebyggelsen på eiendommene
fremmed ytterst på Langøya, der bebyggelsen forøvrig består av ulike former for boliger.
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Det planlegges 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, optimale solforhold og flott utsikt mot
utløpet av Vesterelva, og gode felles-, offentlige- og private uterom.
Elvekanten forblir naturområde, og kyststien vil kunne passere gjennom friområdet. Det vil
også tilrettelegges for en gangvei gjennom boligområdet som knytter nabolaget sammen
med tilstøtende boligområder. Se vedlagt dokument for presentasjon av prosjektet.

1.4. Lokalisering av planområdet og forslag til innledende planavgrensning
Planområdet ligger på Langøya, i et veletablert og populært boligområde om lag 3 km fra
Fredrikstad sentrum. 500 meter nord for Måkeveien 6-10 ligger det planlagte fergestoppet
på Langøya. Det nye boligområdet ligger nær stamnettet for buss i Fredrikstad.
Den skisserte planavgrensningen under korresponderer med reguleringsplanområdet
innenfor reguleringsplanen for området (Reguleringsendring for Jyteskjær, planID 61, vedtatt
18.02.1973), og gjennomføringssone H810 – krav om felles planlegging for Måkeveien i ny
KPA. I tillegg er det lagt til ekstra areal langs Måkeveien for å ivareta sikt og adkomstforhold.
Endelig planavgrensning for varsling diskuteres i oppstartsmøtet.

Figur 1 Figuren viser en mulig plangrense. Tiltakene ligger innenfor feltet B41 i kommuneplanens arealdel. Det er tatt med en
del areal utenfor de aktuelle byggeområdene for å ivareta eventuelle behov mht. framføring av infrastruktur. Hele hensynssonen
«H810 – krav til felles planlegging» er tatt inn i foreslått plangrense.
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1.5. Idéskisse som viser prinsippene i ønsket tiltak
SG arkitekter har utarbeidet en mulighetsstudie som viser mulige alternative prinsipper for
den framtidige bebyggelsen. Idéskissen tar utgangspunkt i rammene som er gitt i arealdelen
til kommuneplanen, og hovedtrekkene i skissen ligger vedlagt planinitiativet som en egen
presentasjon.
I korte trekk planlegges det for et nytt boligområde bestående av konsentrert
småhusbebyggelse i form av små og store leiligheter og rekkehus med tilhørende anlegg.
Overordnet konsept er å bearbeide tre eksisterende belter av grønnstruktur og naturlig
terreng i retning øst-vest fra elvekanten til Måkeveien, og med disse også dele opp
byggeområdet i tre naturlige byggetrinn. Disse forbindes av en gangvei som kobler seg på
adkomstveier i nord og sør for å sikre forbindelser gjennom nye og eksisterende nabolag.
Bebyggelsen organiseres i langsmale tun, med felles og delvis bilfrie uteplasser mellom
husene. Se vedlagt for ytterligere presentasjon av prosjektet.

2. Dagens situasjon
2.1. Beskrivelse av planområdet og tilstøtende områder
Det aktuelle byggeområdet består i hovedsak av tre store lager/industribygg på relativt flate
tomter (delvis fylling), hevet om lag tre meter opp fra Måkeveien, og omkranset av
skogsvegetasjon. Oppe på næringsfeltene er det fantastisk utsikt mot utløpet av Vesterelva
og havet. Området har flotte solforhold, med sol hele dagen og kveldssol. Dagens
industrifelter er adskilt fra hverandre med belter av skogsvegetasjon som furu, bjørk og rogn,
og der det naturlige terrenget er bevart.
Byggeområdene ligger tett på både sjø og skog, og boligområdene her vil ha svært gode
rekreasjonsmuligheter både med hensyn til båtliv, bading og friluftsliv.
Nord for Måkeveien 10 ligger et leilighetskompleks bestående av 5 blokker på to til tre
etasjer (Skarvveien 2-28). Langs byggeområdets østside går Måkeveien, og på andre siden av
veien ligger et boligstrøk med småhusbebyggelse i form av eneboliger og rekkehus. Syd for
Måkeveien 6 ligger et større område med konsentrert småhusbebyggelse bestående av
rekkehus, leiligheter og kjedede eneboliger. Langs byggeområdets vestside renner
Vesterelva med det vestre løpet av innseilingen til Fredrikstad, adskilt fra byggeområdet med
et friområde (skog).

2.2. Eiendomsforhold
Måkeveien 6 AS eies av Solon Bolig AS. Solon Bolig AS har videre inngått kjøpsavtale med
grunneiere for eiendommene Måkeveien 8 og 10. Naturområdet langs elva, samt vegarealet
i Måkeveien og Skarvveien består av deler av grunneiendommen 425/19, som eies av
Fredrikstad kommune.
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2.3. Verneinteresser
Det er i naturbase (ID BN 00068275,
Kuskjær) registrert et område med rik
sump- og kildeskog i form av svartorstrandskog, langs elvekanten. Dette er en
truet vegetasjonstype. Det vil ikke gjøres
inngrep i disse områdene.
Ut over dette er det ikke registrert
verneinteresser i området.

Figur 2 Området skravert i grønt langs elvekanten er registrert
som et område med svartor-strandskog.

2.4. Trafikkforhold
De tre eiendommene innen det aktuelle byggeområdet har separate adkomster fra
Måkeveien i øst tilknyttet hver eiendom. Det vil kunne være aktuelt å benytte disse videre
som adkomster for de tre byggetrinnene. En adkomst til Måkeveien 10 fra Skarvveien helt
nordøst i byggeområdet kan også være aktuelt, da dette ville gitt ryddigere adkomstforhold
og mindre vei over selve boligområdet. Grunneier for Skarvveien er Fredrikstad kommune,
atkomsten er festet av sameiet i Skarvveien 2-28. Muligheten for å benytte atkomsten
ønskes avklart med Fredrikstad kommune og deres festere.

Figur 3 Alternativer for adkomst til Måkeveien 10.
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Det legges opp til å skjerme deler av de felles uteoppholdsarealene innen boligområdet for
biltrafikk. Dermed legges det opp til en parkering på terreng/i carport langs Måkeveien. Det
vil også legges opp til områder der eksisterende vegetasjon kan beholdes slik at Måkeveien
vil ha en grønn karakter også etter utbygging. En utbygging med 70-80 boenheter her er i
tråd med kommuneplanens arealdel, og trafikkøkningen som følge av dette er vurdert i
forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan.

2.5. Grunnforhold
Byggeområde B41 i Måkeveien vil i sin
helhet ligge i et område med fast fjell.
I NGUs løsmassekart er sydøstre hjørne
av Måkeveien 6 registrert som et
område med tynn havavsetning. Dette
løsmassekartet er grovmasket, og det er
trolig at hele byggeområdet i realiteten
består av fast fjell med stedvis tynt
dekke. Dette vil sannsynligvis kunne
avdekkes med en enkel befaring under
utarbeidelsen av planforslaget.
Det vil ellers gjøres geotekniske
undersøkelser i forbindelse med
reguleringen av området ved behov.

Figur 4 Planområdet markert på NGUs løsmassekart.
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3. Forholdet til gjeldende kommuneplan/
reguleringsplan/regionale og statlige føringer
3.1. Reguleringsplan
Det skisserte planområdet er regulert i dag (hovedsakelig reguleringsplan nr. 1, se under).
Ved et vedtak av denne planen, vil tilsvarende deler av eksisterende plan erstattes.

4
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reguleringsplan for Jyteskjær, planid.: 61, vedtatt 18.02.1973
Detaljregulering av Gnr 425, bnr 178, Vestsiden, planid: 568, vedtatt 11.8.2007
Detaljregulering for Måkeveien 12, planid.: 1041, vedtatt 18.10.2012
Detaljregulering for Tankodden, planid.: 447, vedtatt 21.06.2012
Reguleringsplan for Østsiden av Måkeveien, planid.: 296, vedtatt 22.06.1989
Reguleringsplan for Langøya vest, planid.: 548, vedtatt 17.11.2005
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3.2. Kommuneplanens arealdel.
Arealdelens planformål
Kommuneplanens arealdel viser i hovedtrekk planområdet som «framtidig boligbebyggelse
B41(1110)» og «nåværende friområde (3040)». Måkeveien og Skarvveien ligger som
nåværende bebyggelse og anlegg (1001). Det aktuelle byggeområdet, samt friområdet er
underlagt hensynssone H810 – Gjennomføringssone – Krav om felles planlegging. Hele denne
sonen er tatt inn i den foreslåtte planavgrensningen.
De lavestliggende delene av planområdet ligger i hensynssone H320 – flomfare. Over tidligere
nevnte område med svartor-strandskog er det lagt en hensynssone H560 – hensyn
naturmiljø. I disse områdene planlegges ingen tiltak. Langs byggeområdets vestside er det
lagt inn en juridisk linje 1112 – forbudsgrense mot sjøen.
Hele planområdet er underlagt «bestemmelsesområde #3», som defineres som
«tettstedsområdet».

Bebyggelsens planlagte høyde:
Planområdet er omkranset av konsentrert småhusbebyggelse med 2 og 3 etasjer på tre
sider. Ny bebyggelse innenfor planområdet tenkes å bygge videre på denne
bebyggelsesstrukturen.
Krav til uteoppholdsareal ved 70 enheter:
Utenfor byområdet
Totalt areal – 80 x 70 enheter = 5600 m2 totalt
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Privat – alle boliger skal ha privat uteplass
Felles – 30 x 70 enheter = 2100 m2 på terreng eller dekke med jordlag
Offentlig tilgjengelig – 40 x 70 enheter = 2800 m2
Skissen som følger planinitiativet oppfyller disse kravene.
Nærmiljøpark:
Det er mange grønne områder og lekeplasser i ulik størrelse og med ulik bruk i nærområdet.
250-300 meter fra planområdet ligger store grøntarealer med balløkke og arealer for frilek. I
områdene med konsentrert småhusbebyggelse rett sør for byggeområdet, ligger også flere
små og store lekeplasser og friområder til fri avbenyttelse. 150 meter fra byggeområdet
ligger en 2 daa stor lekeplass med bålplass langs vannet som også vil være naturlig å besøke
for beboere i Måkeveien 6-10. Elvekanten langs byggeområdet har også potensiale for
rekreativ bruk og frilek. Krav til nærmiljøpark anses dermed som oppfylt.

Boligbyggeprogram 2020 – 2032
Boligbyggeprogram 2020 – 2032 presenterer en utbygging av 65 boenheter for Måkeveien
B41. Boligbyggeprogrammet er dimensjonerende for beregning av skolekapasitet, men ikke
bindende.
Planinitiativets forhold til kommuneplanens arealdel – AVVIK fra arealdelen
Mulighetsstudiet legger opp til 70-80 boenheter innenfor B41. Boligbyggeprogrammet legger
opp til 65 boenheter.
70-80 enheter innebefatter boliger i ulik størrelse, fra små leiligheter til store familieboliger.
Endelig antall boliger vil bestemmes i et viderebearbeidet skisseprosjekt som vil følge
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reguleringsplanen, og vil dimensjoneres av bestemmelser i kommuneplanen knyttet til krav til
uteoppholdsareal, høydebegrensninger, fordeling av boligtyper med mer.
Det legges ikke opp til tiltak som avviker fra kommuneplanens arealdel.

3.3. Statlige planretningslinjer som berøres
Merknader
X 2009 Statlig planretningslinje
energiplanlegging i kommunene

for

klima-

og

X 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen
X 1993 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealog transportplanlegging

4. Hovedinnhold i planen
Legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse tilhørende felles anlegg, samt friområde
langs elvekanten. Området vil fortettes med rundt 70-80 nye boenheter fordelt på tre mindre
byggeområder, og bundet sammet med en intern gangvei som kobles på eksisterende veinett.
Boligene vil tilpasses typologien og landskapet på Langøya, for å ivareta helheten i
boligområdet, samtidig som det nye boligområdet vil få sin egen identitet og særpreg.
Boligene vil få gode og varierte private og felles uteoppholdsarealer mellom bygningene,
balkonger og takterrasser. Boligene vil få utsikt og gode solforhold.
Det legges opp til en kvartalslekeplass med skogskarakter i planområdet. Denne skal få en
offentlig karakter og skape en ny møteplass for beboerne både innenfor utbyggingsområdet,
og tilstøtende boligstrøk, samtidig som skogsdragets karakter beholdes. Det legges også opp
til at forbindelser i form av stier og veier opprettholdes for å sikre adkomst til friområdet langs
elvekanten for offentligheten.

5. Virkninger av planen
Planen vil gjennom utvidelse av eksisterende bygningsmiljø og transformasjon av et dårlig
utnyttet næringsareal åpne for flere nye boenheter i et populært og sentralt boligområde.
Tiltaket tar i bruk et transformasjonsområde i tettstedet, og er i tråd med målsettinger om en
rasjonell og samordnet areal- og transportplanlegging.
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6. Medvirkning i planprosessen
Oppstart av planarbeid vil varsles offentlig på kommunens nettside og avisannonse.
Sektormyndigheter, berørte hjemmelshavere, eventuelle velforeninger mm., vil varsles pr
brev.
Kommunens barnetalsperson vil få mulighet til å uttale seg ved planoppstart for å sikre barn
og unges medvirkning.

7. Forhold som ønskes diskutert i oppstartsmøtet
Presentasjon av prosjektet:
·

Plangrep – organisering på tomten

Diskusjon vedrørende:
· Parkering og trafikk – antall avkjørsler / parkering på terreng ved bolig og langs veien.
Mulighet for adkomst til Måkeveien 10 via Skarvveien?
·

Utnyttelse – antall boliger / høyder TU

·

Boligmiks – rekkehus/leiligheter

Ingrid Evenstad Dahl, 25.08.2020
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TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

KVALITETER
De mest fremtredende kvalitetene på tomten er stripene av eksisterende vegetasjon og
eksisterende terreng, hvor krokete furuer og bart granittfjell går igjen.
Platåene mot elva har spektakulær utsikt, gode solforhold og kveldssol mot vest.

Sjøutsikt, krokete furu og stedlig granitt som elementer i felles uterom i naboprosjektet.

UTSIKT

KVELDSSOL

retning øst - vest

Spektakulær utsikt fra Måkeveien 10.
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HOVEDGREP
Gangpassasje binder boligområdet sammen med
tilstøtende boligområder, og binder lekeplasser og
grøntdrag sammen.

Striper av eksisterende skogsvegetasjon bearbeides
som offentlige grøntdrag, skogslekeplass og passasjer
mot elva.

Langsmale og til dels bilfrie tun skaper
møteplasser og områder for lek for beboerne
innad i hvert tun.

Husene orienteres øst-vest og trappes for å gi best
mulig sol- og utsiktsforhold.
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MULIGE BYGGETRINN

TRAFIKK

Skogsdrag deler opp byggeområdet i
byggetrinn som bindes sammen av
intern gangvei

Mulighet for adkomst via
Skarvveien?
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VARIASJON I UTEROM
Uterom med ulike grader av privathet, med ulik funksjon og i
forskjellige himmelretninger gir stor variasjon i uterom og mulig
bruk.
Det tilstrebes å få til planløsninger med gjennomlys og optimal
kontakt mellom inne og ute.
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Referanser (Solon):
v: langsmale felles uterom
h: gate og forhage
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FORELØPIGE BOLIGTYPER

For å skape et robust boligområde, legges det opp
til en boligmiks der prosjektet som helhet favner
bredt og treﬀer ulike beboere og ulike familier.
Enhetene vil variere i størrelse, og avhengig av
plassering på tomta, vil boligene ha ulike kvaliteter.
Eksempelvis vil et rekkehus lengst til øst i prosjektet
ha mindre utsikt enn en rekkehusbolig lengst vest i
prosjektet - men vil til gjengjeld ha egen garasje/
carport/biloppstillingsplass direkte tilknyttet sin
boenhet. Boligene lengst vest vil ha best utsikt,
bilfritt felles uteområde ved sin bolig- men også
lengst å gå til parkeringsplassen.
Foreløpige beregninger på illustrasjonsprosjektet
viser at områdets utnyttelsesgrad vil ligge på ca
30% BRA-S grunnflate. Parkering, overdekket areal
og andre elementer som faller inn under
beregningsreglene for BYA er ikke detaljert og
hensyntatt, dermed vil reell utnyttelsesgrad være noe
høyere.
Se illustrasjonsplan for foreløpig fordeling av
boligtyper.
Rekkehus, ca BRA
Type 1 - lite rekkehus : ca 100-125 kvm
1a : 2 etasjer
1b : 3 etasjer
Type 2 - stort rekkehus : ca 130-150 kvm
2a : 2 etasjer
2b : 3 etasjer
Leiligheter (Måkeveien 10), ca BRA
Leilighetene vil variere i størrelse fra små toroms
leiligheter til større boenheter, ca 50 - 110 kvm.

Referanse (Solon):
Ulike boliger innenfor samme boligtun gir et variert uttrykk og variert beboersammensetning.
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FORELØPIG ILLUSTRASJONSPLAN
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TRAPPING AV BLOKKER GIR :
- variasjon i uterom på boligenes nord- og sydside
- variasjon i boligenes grøntarealer / mulighet for beplantning
- ulik kontekst for hver bolig
- mulighet for parkering nær bygningskropp
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Lelighetsbyggene er forskjøvet 2m i forhold til hverandre for å
sikre mest mulig kontakt mot sjø for flest mulig enheter
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SPEILVENDING AV ENHETER GIR :
- samlet p-areal og grøntareal
- boliger som også henvender seg mot øst og adkomst
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OPPDELTE TUN GIR :
- variasjon i uterom (str / avstander / utsyn etc)
- mindre og funksjonsdelte arealer
- større grad av skjerming
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STORE ENHETER MOT SJØEN :
- parkering / carport og bod på siden med
- ekstra uteplass / krok med utsikt
- terrasse på carport eller mellombygg / ekstra areal?

TRAPPING AV REKKEHUS GIR :
- variasjon i uterom på boligenes nord- og sydside
- variasjon i boligenes grøntarealer / mulighet for
beplantning
- ulik kontekst for hver bolig
- mulighet for parkering nær bygningskropp
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CARPORT MOT VEIEN :
ok ifht terreng / flate
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Avstand til sjø bestemmer grad av trapping:
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CARPORT MOT VEIEN :
må delvis legges inn i terreng, pga
nødvendig bredde.

6

1b

1b

1b

18

1b

sandlek
1a

2b

P

1a

425/19

32

2b

1a

1b

16

14

1b

1b

Leilighetsbygg
1b

-Den delen av rekken nærmest sjø trappes 0,5m
for å ivareta sikt for bakre rekke
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Type 2 - p-plass v enheten

1b

10

Type 1 - p-plass v enheten

-Rekken lengst unna sjø trappes 1m for å sikre
kontakt med sjø og kveldssol
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Type 1 - ekstern carport
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Som prinsipp er det tatt utgpunkt i at de
ytterste enhetene har 2 etg og de innerste 3
etg. Dette må studeres videre i skisseprosjekt.
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