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1 Sammendrag
Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets sjekkliste
for utarbeidelse av planbeskrivelse. I tillegg er vurderinger relatert til trafikk, renovasjon og
håndtering av overvann gjennomført i tråd med kommunens egne planer og veiledere. Forslagsstiller
har også vært i dialog med brannvesenet for å sikre hensiktsmessig oppstillingsplass for brannbiler.
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet et eget skisseprosjekt, utført av arkitekt Arkcon AS og
Plus arkitektur AS.
I forbindelse med planarbeidet er det innhentet faglig bistand fra geotekniker, støykonsulent,
brannkonsulent og VA-konsulent.

2 Bakgrunn
2.1

Hensikten med planen

Tiltakshaver ønsker gjennom planarbeidet å legge til rette for etablering av aktivitets- og
treningssenter med bl.a. curling og bowlinganlegg, boliger og helse/treningssenter med tilhørende
funksjoner/anlegg og lekeplass innenfor planområdet. Eksempler på tilhørende funksjoner kan være
cafe/restaurant/bar/et mindre utsalg av relevante produkter og spillerom (biljard o.l.).
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et skisseprosjekt for ny bebyggelse. Et utvalg av
illustrasjoner er tatt med i plandokumentene, og skal være retningsgivende for hvordan området kan
utvikles. Høydebestemmelser, byggegrenser og %-BYA er definert på bakgrunn av skisseprosjektet.

2.2

Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Reguleringsplanen utarbeides av HS arealplan AS på vegne av tiltakshaver Arildsborg AS. Nedenfor
vises en tabell som gir oversikt over eiendommer og hjemmelshavere som berøres av planområdet.
Gbnr.
303/1787
303/1352

Eier
Arildsborg AS
Arca Nova Utvikling AS

303/957
303/956

Arildsborg AS
Viken Boligeiendom AS

2.3

Kommentar
Selskapet eies av tiltakshaver.
Sorgenfri allé er regulert til offentlig kjørevei. Likevel
står Arca Nova utvikling oppført som hjemmelshaver.
Veiarealet skal overdras til Fredrikstad kommune.
Selskap eies av tiltakshaver.
. En andel av denne eiendommen vil fradeles med ny
eiendomsgrense som er sammenfallende med
formålsgrensen i plankartet. Søknad er godkjent og
oppmåling er bestilt. Dette er avtalt mellom Arildsborg
AS og grunneier. Dersom oppmåling gjennomføres før
endelig vedtak av planen oppdateres plankartet for å
samsvare med dette.

Tidligere vedtak i saken

Planinitiativet var gjenstand for prosessledende beslutning i planutvalget den 20.12.2018, før varsel
om oppstart. Tidligere skisser var da en del av vurderingsgrunnlaget. I møtet ble utvalgsleders
innstilling enstemmig vedtatt.
Planutvalget stiller seg bak at planarbeidet igangsettes under følgende forutsetninger:
5

1. Adkomsten for gående og syklende gjøres bedre tilgjengelig til planområdet og videre til
Sorgenfri Alle. Det bør som et minimum avsettes et fortau eventuelt gang/-sykkelvei langs
Sorgenfri Alle` innenfor planområdet.
2. Det skal sikres tilfredsstillende utearealer/lekeområder med gode sol og lysforhold for
boligdelen. Grønne arealer bør økes.
3. Forslaget skal holde seg innenfor den opprinnelige planens bestemmelser i forhold til høyder
og utnyttelse.
Forslagstillers kommentarer:
1. Adkomsten for gående og syklende vil bli forbedret ved gjennomføring av planen. Det er
regulert inn en gang- og sykkelvei langs Sorgenfri allé innenfor planområdet.
2. Lek- og uteoppholdsarealer er sikret i tråd med kommuneplanens krav. Dette ved at
tiltakshaver har kjøpt to naboeiendommer, som skal benyttes til formålet.
3. Planforslaget representerer et avvik vedrørende høydene i den gjeldende reguleringsplan.
Imidlertid er det en i tråd med revidert kommuneplan og en god tilpasning til øvrig planlagt
bebyggelse i området.

2.4

Beliggenhet

Planområdet ligger umiddelbart øst for bydelssenteret (Østsiden storsenter) på Sellebakk.
Planområdets plassering i Fredrikstad er fremhevet med rød sirkel i figur 1. Planområdet har en
sentral beliggenhet med tanke på overordnet infrastruktur, med umiddelbar nærhet til
Sarpsborgveien RV22 med hyppige bussavganger mot både Sarpsborg og Fredrikstad.

Figur 1: Planområdets beliggenhet, fremhevet med rød sirkel.

2.5

Utbyggingsavtaler

Det vil sannsynligvis bli behov for utbyggingsavtale i dette prosjektet, bl.a. har kommunen signalisert
at det kan være aktuelt å ha et visst antall kommunale boliger i det fremtidige prosjektet. Det ble
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ikke varslet forhandlinger om utbyggingsavtaler i forbindelse med oppstart av planarbeidet, det vil
derfor igangsettes en egen prosess for dette i etterkant.

2.6

Krav om konsekvensutredning?

Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, siste versjon
(2017-07-01).
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredninger.
Av de aktuelle oppfangskriteriene i Vedlegg I er nr. 24 mest relevant: Næringsbygg, bygg for offentlig
eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15000 m2
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11 j)
Planlagte tiltak innebærer at det etableres ny bebyggelse, der deler av bebyggelse vil utgjøre
tjenesteyting og kontor. I innledende skisseprosjekt er dette beregnet til å utgjøre cirka 5000 m2.

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn.
§ 8 gjelder for planer og tiltak som fanges opp av Vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredning. Av
de aktuelle oppfangskriteriene i Vedlegg II er nr. 11 j mest relevant: Næringsbygg, herunder
kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål.

Planlagte tiltak fanges opp at punkt 11j i vedlegg II og skal derfor vurderes etter § 10.
Vurdering etter § 10
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det
ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og
påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved
virkninger nevnt i fjerde ledd.
Etter en gjennomgang av kriteriene listet opp i § 10, er bokstav f mest relevant:
•

konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning.

Planlagte tiltak innebærer etablering av nye boliger i et område som berøres av trafikkstøy (gul sone).
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført supplerende analyser vedrørende dette for å sikre
at grenseverdiene i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging overholdes. Anbefalinger
fra egen støyrapport er innarbeidet i reguleringsplanen samt supplerende bestemmelser som er
foreslått av kommunen, slik at nødvendige krav og avbøtende tiltak sikres. Planlagte tiltak vil
imidlertid ikke påføre omgivelsene mer støy og luftforurensing enn dagens nivå, dette kriteriet
vurderes derfor å ikke alene slå ut kravet om utarbeidelse av konsekvensutredning.

7

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

3 Planprosessen
Varsel om planoppstart av planarbeid ble kunngjort i Fredrikstad Blad den 30.01.2019.
Høringsinstanser og naboer ble varslet i brev den 29.01.2019. Frist for å gi merknader var den
03.03.2019. Ved merknadsfristen til varsel om oppstart av planarbeid var det mottatt totalt 5 innspill,
disse er gjengitt og kommentert i kapittel 8 (innkomne innspill).

Det ble varslet en utvidelse av planområdet den 01.07.2020. Dette for å se på mulighetene for en
utvidelse av planområdet for å etablere en lekeplass med evt. underjordisk parkering på deler av
gbnr. 303/1352. Det ble mottatt 19 innspill til denne utvidelsen. På bakgrunn av innspillene ble det
ikke aktuelt å gå videre med denne utvidelsen og arealet inngår derfor ikke i dette planforslaget.
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Det ble varslet en andre utvidelse av planområdet den 20.01.2021 for å se på mulighetene til å
etablere uteoppholdsareal/lekeplass på tilstøtende eiendommer. Utvidelsen omfattet en del av
eiendommene gbnr. 303/957 og 303/956, og det aktuelle arealet utgjør cirka 1096 m2. I forbindelse
med denne varslingen ble det mottatt 6 nye innspill til den andre utvidelse. Disse er gjengitt og
kommentert sammen med innspillene til det opprinnelige varselet.

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet
plan)
4.1

Overordnede planer

Statlige planer
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 utvikling av et ubebygget areal i et område som er i sterk utvikling.
Planområdet har sentral beliggenhet i forhold til bl.a. skole, barnehage, kollektiv transport og
nødvendige servicefunksjoner. Vurdert i lys av planretningslinjene tilsier planområdets beliggenhet at
det ligger til rette for høy utnyttelse av arealet
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Formålet med planretningslinjene er å
•

•
•

Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter planog 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
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Planlagte tiltak innebærer utbygging av et areal omgitt av etablert bebyggelse og utbyggingsområder
under utvikling. Ny bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggetekniske forskrift som
minimumskrav, der flere miljøhensyn er ivaretatt. Planområdets beliggenhet tilsier at svært mange
vil kunne ankomme området med kollektiv transport, sykkel eller gange.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (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.
Ved varsel om oppstart ble kommunens barnetalsperson tilskrevet, det ble da uttrykt skepsis mot å
bygge boliger såpass tett inntil RV22, der trafikken er en støykilde. I løpet av planutarbeidelsen har
bebyggelsen blitt trukket lengre vekk fra RV22.
Vurdering
Reguleringsplanen stiller krav om etablering av tilstrekkelig stort lekeareal – sandlekeplass og
kvartalslekeplass, dette vil være skjermet mot både støy og trafikk. Angående støy, så er det i den
innledende fasen gjennomført støyberegninger som sikrer at tiltaket vil tilfredsstille gjeldende krav til
maksimalt tillate støynivåer.
Nødvendige sikringstiltak er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.
Fylkeskommunale planer
Fylkesplanen – Østfold mot 2050 (2018)
I gjeldende fylkesplan for Østfold er planområdet i sin helhet vist som tettbebyggelse og innenfor
langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse. Planlagte tiltak er i tråd med formålet og øvrige
retningslinjer i fylkesplanen.
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Figur 2: Utklipp fra Østfold fylkesplan. Planområdets beliggenhet er fremhevet med rød
sirkel.

Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel (2020-2032)
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg. De
reguleringsformål som planen legger opp til er underformål til bebyggelse og anlegg, planarbeidet er
således i tråd med kommuneplanens formål.
Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplaner ved eventuell
motstrid.

Figur 3: Utklipp fra kommuneplanens arealdel. Planområdets beliggenhet er fremhevet
med blå sirkel.

Følgende bestemmelser fra kommuneplanens arealdel er relevante:
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Pkt. 2.1 Plankrav: I områder for bebyggelse og anlegg, områder for samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur og områder for bruk og vern av sjø og vassdrag, kan arbeid og tiltak etter plan- og
bygningsloven § 20-1 a), b), d), e), k), l) og m) ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.
Pkt. 3 Utbyggingsavtale: Forholdet til utbyggingsavtale skal avklares i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan. Innholdet i utbyggingsavtalene skal følge til enhver tid gjeldende vedtak i bystyret
om utbyggingsavtaler.
Pkt. 4.1 Teknisk infrastruktur og grønn infrastruktur: Rekkefølgekrav for å sikre etablering av teknisk
infrastruktur (veier, gangveier, sykkelfelt, elvepromenade, parkeringsplasser, torg, overvann mm) og
grønn infrastruktur (uteoppholdsareal, lekeplasser, parker mm) skal fastsettes i reguleringsplan.
Pkt. 4.2 Skolekapasitet: Utenfor byområdet kan ikke rammetillatelse gis til nye boenheter før det er
dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. Unntatt er rammetillatelse for nye boenheter i tråd med
reguleringsplan der første utlegging til offentlig ettersyn er vedtatt før arealplanen er vedtatt.
Pkt. 4.3 Nærmiljøpark og andre utearealer: Før brukstillatelse kan gis, eller senest påfølgende
vekstsesong, må utearealer være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan. Dersom
et utbygd område ikke har arealer til offentlig uteoppholdsareal og nærmiljøpark i tråd med kravene
som er angitt i kommuneplanens bestemmelser, skal dette løses på et annet sted og i henhold til
kommunens normaler før det gis brukstillatelse til nye boenheter.
Pkt. 6.6 Terrengtilpasning: Byggverk skal planlegges ut fra byggetomtens topografi og beskaffenhet.
Store oppfyllinger og utsprengning/utgraving skal unngås.
Pkt. 7.1 Generelt:
a. Illustrasjoner i plan- og byggesaker skal være realistiske og enkle. Detaljering og effektbruk skal
begrenses. Illustrasjonene skal vise hvordan planlagt bebyggelse forholder seg til bygde og naturgitte
omgivelser.
c. Mer enn 15% enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst tillates ikke.
d. Stedskarakter i eksisterende småhusområder skal opprettholdes. Ny bebyggelse og nye tomter
skal følge områdets bebyggelses- og tomtestruktur. Fortetting med blokkbebyggelse tillates ikke.
Pkt. 10.1 Generelt maksimalt 5 etasjer:
a. For nye reguleringsplaner gjelder at maksimal høyde på boligbebyggelse er 18 meter over
gjennomsnittlig gatenivå. Der det i reguleringsplan stilles krav til utadrettet virksomhet med aktive
fasader i første etasje, tillates maksimal høyde 19 meter over gjennomsnittlig gatenivå.
Pkt. 12.2 Handel:
Handel utenfor sentrumsformålet og avlastningsområdet Dikeveien kan tillates gjennom
reguleringsplan og innenfor følgende rammer:
• Dagligvareforretninger tillates dersom det er etablert trafikksikker gangadkomst til større
boligområder. Gangavstanden skal ikke overstige 300 m fra inngangen til butikken til nærmeste bolig.
Dagligvareforretninger tillates med bruksareal på inntil 1500 kvm.
• Servering og forretninger som for eksempel apotek, blomsterforretning og bakeri tillates i
tilknytning til dagligvareforretninger. Handel knyttet til næring/håndverksbedrifter kan tillates.
• Eksisterende forretningslokaler tillates opprettholdt og gjenoppført.
Pkt. 12.3 Strøkstjenlig virksomhet:
Strøkstjenlig virksomhet som for eksempel mindre legekontor, tannlegekontor, frisør og
familiebarnehage tillates etablert i områder dominert av boliger. Med strøkstjenlig virksomhet
menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om hensikten med planen selv om
12

tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet. Tiltaket bør ikke medføre vesentlig økning av
miljøbelastninger på nærområdet.
Pkt. 13.1 Uteoppholdsareal
a. Totalt krav til minst 80 kvm uteoppholdsareal per boenhet utenfor byområdet, fordeling:
- Privat: Alle boliger skal ha privat uteplass
- Felles: Minst 30 kvm på terreng eller dekke med jordlag.
- Offentlig tilgjengelig: Minst 40 kvm per bolig på terreng.
Pkt. 13.2 Krav til kvalitet for felles og offentlig uteoppholdsareal:
a. Arealer brattere enn 1:3, arealer satt av til kjørevei, parkering for bil og sykkel, uteservering,
fareområder og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med. Areal
smalere enn 10 m skal ikke regnes med. Som del av elvepromenade kan areal ned til 5 m bredde
regnes med.
b. Arealene skal være betryggende sikret, og ha trafikksikker adkomst.
c. Arealene skal oppfylle normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende statlige regler og
retningslinjer.
d. Det skal være sol på minst halve arealet kl 15 ved sommersolverv.
e. Strukturer som settes opp på uteoppholdsarealene bør primært være av naturmaterialer.
Pkt. 13.3 Offentlig uteoppholdsareal:
a. Offentlig uteoppholdsareal skal utformes og plasseres slik at det er tydelig offentlig tilgjengelig.
Minst halvparten av det offentlige uteoppholdsarealet skal være sammenhengende i et større
område og opparbeidet for opphold og aktivitet.
e. Offentlig uteoppholdsareal bør utformes slik at de gir rom for naturmangfold.
Pkt. 13.4 Sandlekeplass: For områder med mer enn tre boenheter skal det være sandlekeplass på
minimum 100 kvm, maksimalt 50 meter i luftlinje fra bolig. Terrengsprang større enn 10 meter og vei
større enn atkomstvei regnes som barriere for atkomst til sandlekeplass. Maksimalt 100 boenheter
kan være tilknyttet én nærlekeplass.
13.5 Kvartalslekeplass: For områder med mer enn 25 boenheter skal det avsettes areal til
kvartalslekeplass på minst 0,5 da, maksimalt 200 m i luftlinje fra bolig. For områder med mer enn 50
boenheter økes arealkravet for kvartalslekeplass til minst 1,0 da. Kvartalslekeplass kan plasseres
innenfor felles eller offentlig uteoppholdsareal, men frikjøp tillates ikke. Kvartalslekeplass bør
plasseres ved gjennomgående gangstrøk.
Pkt. 13.6 Nærmiljøpark:
a. I boligområder skal arealer for lek, rekreasjon og aktivitet samlokaliseres i nærmiljøpark.
Nærmiljøparken skal inngå i offentlig oppholdsareal. Ved utbygging i nye eller etablerte
utbyggingsområder skal det være nærmiljøpark på minimum 2,5 dekar, maksimalt 400 meter i
luftlinje fra bolig.
Pkt. 13.11 Krav om utomhusplan:
Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for felles og offentlige uteoppholdsarealer samt andre
grøntområder. For arealer som skal overføres til/eller forvaltes av Fredrikstad kommune, skal planen
utformes i samsvar med «Normaler for utomhusanlegg i Fredrikstad». Utomhusplan skal vise
følgende:
- Eksisterende og planlagt terreng samt terrengtilpassing mot naboeiendommene.
- Gangareal, uteoppholdsareal og lekearealer.
- Eksisterende trær som skal bevares/felles og ny vegetasjon.
- Gjerder, støttemurer, levegger/støyskjermer og andre konstruksjoner.
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- Lokal håndtering av overvann.
Pkt. 15.1 Universell utforming, hovedløsning: Med universell utforming menes utforming eller
tilrettelegging av hovedløsningen, slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan nyttes av flest
mulig.
Pkt. 15.2 Publikumsbygg: Ved oppføring av nye publikumsbygg skal det, utover krav til universell
utforming etter teknisk forskrift, tas hensyn til hvordan bygningen er knyttet til kollektivtrafikk og
etablerte gangsoner i omgivelsene.
Pkt. 15.4 Tilgjengelige boenheter:
a. Minst 50 prosent av alle nye boenheter skal være tilgjengelige, ved at alle hovedfunksjoner skal
ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom og bad.
b. Antallet boliger med krav om tilgjengelighet bør avrundes nedover. Det betyr at for etablering av
en boenhet kreves ikke tilgjengelighet. For to og tre boenheter kreves at minst en boenhet gjøres
tilgjengelig, osv.
Pkt. 16.1 Sykkel og gange:
a. Korte og trafikksikre gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale
tjenestetilbud og kollektivholdeplass, skal ivaretas i all arealplanlegging.
b. I planfrie krysninger i byområdet skal gående og syklende prioriteres ved at de krysser på samme
nivå som bygulvet.
c. Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til
hovedsykkelveinettet.
d. Ved regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter sykkelhovedruter
skal sykkel separeres fra øvrige trafikantgrupper.
Pkt. 16.2 Mobilitetsplan: Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1.000 kvm BRA eller som
beregnes å gi mer enn 50 arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplan skal
analysere muligheter for minst bilavhengighet. Mobilitetsplan skal i tekst og tegning vise løsninger
for gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og hvordan disse danner
sammenhengende ruter
Pkt. 17.2 Parkeringsplasser for bil: Det skal avsettes parkeringsplasser for bil i henhold til følgende
bestemmelser:
- Leiligheter utenfor byområdet: min. 0,5 til maks 1,2 plasser pr. boenhet, samt krav til parkering for
funksjonshemmede på min 0,1 per boenhet.
- Kontor/administrasjon: maks 2 plasser per 100 kvm BRA, samt krav til parkering for
funksjonshemmede på min 0,075 plasser per 100 kvm BRA
Pkt. 17.3 Utforming av parkeringsplasser:
a. Parkering skal ved større byggeprosjekter etableres i parkeringskjeller. Der parkering etableres
under bygning, kan maksimumsnorm avvikes. Parkering for funksjonshemmede tillates etablert på
bakkeplan.
b. Ved avkjørsel til samlevei, kan det kreves opparbeidet snuplass for biler på egen grunn.
c. I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal alle p-plassene i hvert parkeringsanlegg ha framlagt
felles infrastruktur for lading. I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 30
prosent av parkeringsplassene ha framlagt infrastruktur for lading, der minst 10 prosent skal ha
ladepunkt før det gis brukstillatelse.
d. Parkeringsanlegg under terreng bør være vist på plankart. Nedkjøringsramper bør plasseres inne i
bygning.
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Pkt. 18.1 Parkeringsplasser for sykkel:
- Leiligheter/rekkehus < 50 kvm BRA: min 1 pr. boenhet
- Leiligheter/rekkehus > 50 kvm BRA: min 2 pr. boenhet
- Kontor/administrasjon: min 3. plasser pr. boenhet
- Tjenesteyting: min. 3 plasser pr. boenhet
Pkt. 18.2 Krav til utforming:
a. Minst 25 prosent av sykkelplassene skal ha overbygg. Sykkelparkering skal plasseres på terreng, i
første etasje eller i parkeringskjeller.
b. Minst 5 prosent av sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkel med vogn.
c. Ved sykkelparkeringsplass i tilknytning til offentlige bygg skal det være mulighet for lading av
elektriske sykler.
Pkt. 18.3 Plassering: Virksomheter bør ha lett tilgjengelige sykkelplasser for besøkende nær
inngangsparti.
Pkt. 19.1 Skilt og reklame, søknadsplikt: Innen hele kommunen kan skilt, reklameinnretninger og
lignende ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad etter pbl § 20-1 i). Unntatt
fra søknadsplikten er fastmonterte veggskilt inntil 1,0 kvm og sporadisk reklame i forbindelse med
arrangementer etc.
19.2 Krav til utforming:
a. Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til
omgivelsene eller for trafikken. Reklameflaggstenger og løsfotreklame utenfor sentrumsområdene er
ikke tillatt.
Pkt. 20.1 Rene masser: Håndtering og transport av rene masser skal avklares i forbindelse med
planprosessen for den reguleringsplanen som bidrar til masseoverskuddet.
Pkt. 21.1 Fjernvarme, tilknytningsplikt:
For byggverk som oppføres innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal byggverket knyttes til
fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder for nybygg, tilbygg og bruksendring for byggetiltak
over 1000 kvm BRA. Konsesjonsområdet omfatter de områder som til enhver tid er undergitt
konsesjon i medhold av energiloven. Kommunen kan helt eller delvis gjøre unntak fra
tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være
miljømessig bedre enn tilknytningen, jf. Pbl. § 27-5 andre ledd. I vurderingen av hva som er
miljømessig bedre skal Norsk Standard for klimagassberegning for bygninger, NS 3720, eller
etterfølgende revisjoner, benyttes.
Pkt. 22.1 Krav til utforming (renovasjon): Kommunens renovasjonsforskrift skal følges.
Renovasjonsløsninger for byggetiltak legges under bakkenivå eller i bebyggelsen. Kravet gjelder ikke
for frittliggende småhus- og fritidsbebyggelse.
Pkt. 22.2 Renovasjonsteknisk plan: Ved regulering skal det utarbeides renovasjonsteknisk plan for det
området planforslaget omfatter. Planen skal godkjennes av kommunen før planen vedtas.
Pkt. 22.3 Plassering (renovasjon): Anlegg for renovasjon bør plasseres på utbyggers eiendom.
Pkt. 23.1 Vann og avløp, krav til utforming:
a. Kommunens hovedplan for vann og avløp må legges til grunn i planlegging av nye vann- og
avløpsanlegg.
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b. Tekniske krav til vann- og avløpsanlegg følger av pbl § 29-6 og TEK kap. III, VA-normen og
sanitærreglementet. Private vann- og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen for drift og
vedlikehold skal utbygges med kommunalteknisk standard slik det framgår av kommunens VA-norm
og sanitærreglementet.
Pkt. 24.1 Prinsipper for overvannshåndtering: Overvann skal som hovedregel tas hånd om innenfor
byggeområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøyning i grunnen og åpne vannveier.
Pkt. 24.2 Flomveier: Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier sikres og
tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. Kommunens kart over teoretiske flomveier
(dreneringslinjer) legges til grunn.
Pkt. 24.5 Samordning og klimafaktor:
a. I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og
overvannshåndtering samordnes.
b. Reguleringsplaner skal identifisere, dimensjonere og sikre arealer for overvannshåndtering og
flomveier. Nedbør skal normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Nye
tiltak skal ikke gi økte avrenningstopper i områder som er sårbare for flom. Gjeldende klimafaktor for
Fredrikstad kommune er 1,5.
25.1 Kvikkleireskred:
Det stilles et generelt krav til geoteknisk vurdering i tråd med veileder om sikkerhet mot
kvikkleireskred ved arealplanlegging eller prosjektering av nye tiltak i kommunen som dokumenterer
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe. Nødvendige sikringstiltak skal godkjennes som
vilkår ved rammetillatelse og være utført før utbygging.
Sikkerhetskrav gitt i byggeteknisk forskrift § 7-3, NVEs retningslinje nr 2-2011 (Flaum og skredfare i
arealplaner) og NVEs veileder 7/2014 (sikkerhet mot kvikkleireskred), eller etterfølgende revisjoner,
skal legges til grunn for dokumentasjon av skredsikkerhet.
Pkt. 25.2 Støy og støv: Normer for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet skal følge de til enhver tid
gjeldende statlige regler og retningslinjer. Grenseverdier for støy gitt i tabell 3 i T1442 2016 eller
senere versjoner skal gjelde. I støyutsatte områder skal det dokumenteres gjennom støyfaglig
utredning at støybestemmelsene kan overholdes og det skal redegjøres for eventuelle avbøtende
tiltak.
Pkt. 25.3 Støy og støv i bygg- og anleggsfasen: I større bygg- og anleggsprosjekter skal det foreligge
en plan for håndtering av støy og luftforurensning i bygg- og anleggsfasen før igangsetting av
arbeider
Pkt. 25.5 Forurensing: Det skal foretas undersøkelser av om det er forurensing i grunn i utsatte
områder før igangsetting av tiltak.

4.2

Gjeldende reguleringsplaner

Størsteparten av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Sorgenfri (nasjonal arealplanID
3004 544), godkjent 15.09.2005, og er regulert til forretning og kontor (felt F/K). Reguleringsplanen
er overordnet for hele Sorgenfriområdet og stiller krav om utarbeiding av detaljregulering (tidligere
kalt bebyggelsesplan) for delområdene før de kan bebygges. Gjeldende reguleringsplan, med blant
annet forretningsformål, lar seg ikke gjennomføre grunnet utenforliggende årsaker, planlagte tiltak
er delvis i strid med gjeldende reguleringsplan.
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Gjeldende regulering legger føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål, høyder, utnyttelse
med mer.
Den delen av planområdet som berører eiendommene gbnr.. 303/957 og 303/956 er uregulert.

Figur 4: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri og plangrense for ny
reguleringsplan. Stripete skravur er areal avsatt til F/K (forretning og kontor). Det gråhvite arealet i nordøst er uregulert.

Som en del av planarbeidet ønskes det lagt til rette for en påkobling sørvest for planområdet til
regulert gang- og sykkelvei i gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri. Gjeldende reguleringsplan åpner
imidlertid for at det etableres stier o.l. over regulert grøntareal. Se aktuelt område for krysningspunkt
innenfor blå sirkel i figur 4. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 6 (beskrivelse av planforslaget) og i
mobilitetsplanen (vedlegg til planforslaget). Krysningspunktet sikres i planforslagets
rekkefølgebestemmelser.
Følgende bestemmelser i gjeldende regulering er relevante:
Pkt. 2.1 Bebyggelsesplaner
- Før tiltak kan igangsettes i et delområde, skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for hele det
aktuelle delområdet.
- Bebyggelsesplanene skal fastsette arealbruk, avgrensning av tomter og fellesarealer, interne veier
og plasser, byggegrenser og frisiktsoner, evt. støyskjermingstiltak, grøntstrukturer, terrenginngrep
som får konsekvenser for eksisterende vegetasjon, skjæringer og fyllinger, nærlekeplasser, felles
parkeringsanlegg og avfallsanlegg, plassering av bebyggelse med angitte sokkelhøyder, bebyggelsens
høyde og evt. møneretning
- Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA), som er angitt i § 3 Byggeområder og § 7 Kombinerte formål,
skal beregnes av de enkelte områdenes tomteareal etter fratrekk av fellesarealer til interne veier og
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plasser, parkerings- og garasjeanlegg, grøntstrukturer og lekeplasser. Fellesboder / avfallsboder og
garasjer plassert i fellesarealer regnes ikke med i %-BYA.
Pkt. 2.2 Utomhusplaner
- Utomhusplan(er) skal redegjøre for eksisterende og framtidig terreng, behandling eller beplantning
av fyllinger og skjæringer, evt. forstøtningsmurer med kotehøydeangivelser, evt. andre
arealavgrensende tiltak (gjerder etc.) og evt. støyskjermingstiltak, vegetasjon som skal bevares eller
fjernes, ny beplantning, materialbruk på flater i fellesarealer og på private uteplasser, utforming av /
utstyr på lekeplasser, overvannshåndtering og utomhusbelysning.
Pkt. 2.5 Universal planlegging
- Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser til
disse, skal tilrettelegges for gående, og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Adkomst til
innganger skal tilrettelegges for bevegelses- og orienteringshemmede.
- I bygninger med både boliger og næringsvirksomhet, skal boligenes inngang og trapperom være
atskilt fra næringsvirksomheten.
- Visuell informasjon / skilting skal planlegges på en klar og tydelig måte, som letter ferdselen for
orienteringshemmede.
Pkt. 2.5 Skilt / reklame
- Samtidig med søknad om igangsetting av tiltak, skal det sendes inn en egen skiltplan hvor det
redegjøres for skilting av veier og bygninger. Gjeldende skilt- og reklamevedtekter for Fredrikstad
kommune skal følges.
Pkt. 2.7 Geotekniske undersøkelser: Geotekniske undersøkelser skal gjennomføres i hvert
byggeområde, og geoteknisk rapport skal vedlegges bebyggelsesplaner.
Pkt. 2.11 Rekkefølgebestemmelser
- Før det kan gis brukstillatelse for byggeområder, eller deler av byggeområder, tilknyttet Vei 1 - Vei
4, må ny rundkjøring med fotgjengerundergang være opparbeidet i krysset Sarpsborgveien /
Gjøaveien, og Vei 1 skal være opparbeidet med gangvei, som vist på planen, og åpen for offentlig
trafikk fram til det aktuelle byggeområdet. Tilsvarende krav om opparbeidelse og ferdigstillelse
gjelder henholdsvis Vei 2, Vei 3 og Vei 4 for de byggeområder der dette er relevant.
- Nærlekeplasser i boligområdene skal ferdigstilles før brukstillatelse gis for den tilknyttede
bebyggelsen.
Pkt. 5.1 Generelle bestemmelser for friområder FR-1, FR-2 og FR-4
- Det kan anlegges turstier eller turveier som fremmer allmenn tilgjengelighet og ferdsel i
friområdene. Disse kan være med grusdekke.
Pkt. 6.1 Generelle bestemmelser for byggeområder med kombinerte formål
- I disse byggeområdene kan det oppføres bygninger for kombinerte formål, nærmere spesifisert i
punktene 6.2 - 6.4 nedenfor, med tilhørende anlegg.
- Næringsformålet forretning kan i tillegg til detaljhandel også være småindustri, samt mindre
håndverks- og produksjonsbedrifter, evt. kombinert med detaljsalg knyttet til bedriften.
- Det tillates ikke virksomhet som etter kommunens skjønn kan virke sjenerende for tilgrensende
områder ved lukt, røyk eller støy. Brann- og eksplosjonsfarlig industri tillates ikke.
- Bortsett fra i forbindelse med evt. hagesentre eller gartneriutsalg, tillates ikke virksomhet med
plasskrevende varegrupper eller utvendig lagring av varer. Utvendig lagring av varer eller utstyr
tillates ikke uten spesiell tillatelse fra kommunen. Midlertidige skur, haller o.l. tillates ikke.
- Det tillates ikke bygningsmessige enheter med bruksareal (BRA) over 3.000 m2.
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- I 1. etasje skal minimum 80% av bruksarealet benyttes til forretningsvirksomhet eller (i område
F/K/O) evt. utadrettet offentlig virksomhet. Boliger skal legges over 1. etasje.
- Gesimshøyde skal ikke overstige 12,0 m og mønehøyde skal ikke overstige 13,0 m.
- Takoppbygg for tekniske anlegg tillates med maks. høyde 3,0 m over byggets gesimshøyde.
Oppbyggets areal skal ikke overstige 20% av byggets grunnflate. Nødvendig høyde for heishus og
overdekket trapperom kan tillates over gesimshøyde.
- Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 50 %.
Pkt. 6.2 Område F/K
- I dette byggeområdet kan det oppføres bygninger for forretninger og kontorer.
- Ved utformingen av bebyggelsesplan for området F/K, skal det medtas adkomst fra Vei 2 til søndre
del av eksisterende boligområde som grenser til dette området.

4.3

Tilgrensede planer

I vest grenser planområdet til bebyggelsesplan for Sorgenfri Bydelssenter, nasjonal arealplanID 3004
603, godkjent 21.10.2010. Denne planen legger til rette for blandet formål,
forretning/kontor/bevertning i første etasje, samt konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer.
I sør-vest grenser planområdet til detaljregulering for Verksbyen felt B3, B-2 og del av B2, nasjonal
arealplanID 3004 1170, godkjent 11.02.2021. Denne planen legger til rette for boligblokker,
barnehage og grøntområder. Maks tillatt gesimshøyde varierer over planområdet, men går opp til 18
m over ferdig planert gjennomsnittlig terreng. Noe som muliggjør utbygging i opptil 5 etasjer.
I sør grenser planen til detaljregulering for Sorgenfri F/K/O, nasjonal arealplanID 3004 1117, godkjent
17.06.2021. Denne planen legger til rette for forretning (dagligvare), kontor og tjenesteyting. Maks
tillatt gesimshøyde er satt til 18 m over ferdig planert gjennomsnittlig terreng, men likevel ikke
høyere enn kote +28. Noe som muliggjør utbygging i opptil 5 etasjer.
I øst grenser planområdet til reguleringsplan for RV111, Sarpsborgveien, Grårudveien – Borge grense,
nasjonal arealplanID 3004 224, godkjent 24.06.1986.

4.4

Temaplaner

Stedsanalyse Sellebakk
Planområdet ligger utenfor områdene som omtales mest i stedsanalysen. Analysen fokuserer på det
gamle sentrumsområdet på Sellebakk med tilstøtende arealer. Analysen peker imidlertid også på den
historiske utviklingen av området, der flere av de store verkene langs Glomma stod sentralt i
utviklingen av tettstedet Sellebakk. Sorgenfri-området er også en del av denne historien. Spesielt er
de eldre arbeiderboligene typiske historiefortellere fra tidlig utvikling.
Analysen omtaler i tillegg fremtidig næringsutvikling, også på Sorgenfri. Da analysen ble utarbeidet
ble det lagt til grunn at Sorgenfri skulle utvikles som et handelsområde. Dette kan gjenspeiles i
formålene i gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri, der store deler av arealene er regulert til
nettopp næringsformål og handel.
Fortettingsstrategi 2019-2031
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Sellebakk er i fortettingsstrategien definert som en del av tettstedsområdet. I gjeldende
fortettingsstrategi ligger området innenfor sone C – egnet fortetting ut ifra gangbarhet. I sone C skal
fortetting vurderes utfra boligbehovet.
Sorgenfriområdet er ikke spesifikt vurdert i strategien. Sellebakk er omtalt, men det gjelder «gamle»
Sellebakk sentrum og tilstøtende bebyggelse. Sorgenfri kan sies å ligge i overgangen mellom
Sellebakk og Nabbetorpveien, sistnevnte ligger for øvrig innenfor Byområdet i analysen.
Rapporten trekker frem følgende viktige kriterier:
•
•
•
•
•
•
•

Gangbarhet og redusert bruk av bil – økt satsing på gange/sykkel og kollektiv transport.
Morfologi – tomtestruktur og avgrensning av arealer
Kulturminner og sårbarhet mot fortetting – utviklingens påvirkning på historiske by- og
landskapsrom og kulturmiljøer
Naturverdier, landskap – en grov kartlegging av eksisterende naturverdier og landskapsrom
Flom og overvannsflom – fare for flom, spesielt ved områdene rundt Glomma og Vesterelven.
Støy og stille områder – det må særlig tas hensyn ved de mest trafikkerte områdene.
Luftkvalitet – gjelder i hovedsak byområdet og arealer langs veistrekningene ved St.Olavs
gate, St.Croix gate og Rolvsøyveien.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1

Planområdet

I figur 5 vises planavgrensningen. Eiendommene som ønskes utviklet er gbnr. 303/1787 og en del av
303/956 og 303/957. Deler av tilstøtende kjøreveier på gbnr. 303/1352 er også med i planområdet.
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Figur 5: Plangrense fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet utgjør cirka 11 daa. I kartet vises
gbnr. for eiendommene som berøres av planområdet.

5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet (ekskludert veiarealet) er ubebygd. Nærområdet er preget av mye byggeaktivitet. Blant
annet ble det i 2016 ferdigstilt et forholdsvis nytt bydelssenter (Østsiden Storsenter) rett vest for
planområdet og i områdene rundt den gamle «leiregropa» på Sorgenfri planlegges det etablert et
betydelig antall nye boliger og barnehage. Mot nord og øst finnes det en del boligbebyggelse, i
hovedsak flermannsboliger, rekkehus og eneboliger.
Planområdet har en sentral plassering med god adkomst fra RV22 og kollektivtransport.

5.3

Stedets karakter

Området har innslag av eldre arbeiderboligbebyggelse, kjøpesenter, moderne flermannsboliger,
lettindustri (f.eks. Viuno) og moderne blokker og konsentrert småhusbebyggelse under oppføring.
Det er derfor ikke noe entydig bygningstypologi i området.
Sorgenfri-området er kjent for tidligere teglverksvirksomheter, noe som kan forstås ved blant annet
at Sorgenfri-dammen er en kunstig utgravd grop for uttak av leire til produksjonen av tegl. I området
rundt Sorgenfri finnes en del eldre arbeiderboligbebyggelse som er eldre enn år 1900 (derfor er disse
SEFRAK-registrert). Disse boligene er spredt i mindre og avgrensede klynger. Et kart med oversikt
over dette vises i figur 7.
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Leiregropa, eller Sorgenfri-dammen, er et typisk kjennetegn for området. Selv om dammen er kunstig
etablert har den likevel blitt en del av områdets karakter og identitet. Vannspeilet/dammen tilfører
området positive opplevelsesverdier, både rekreasjonsmessig og estetisk. For svært mange er
dammen og den tidligere teglvirksomheten identitetsbærere for Sorgenfri-området.

5.4

Landskap

Selve planområdet er forholdsvis flatt med en intern høydeforskjell på cirka 4 meter, med fall mot
Glomma/vest. Selve Sorgenfri-området er også å regne som forholdsvis flatt, og består i hovedsak av
løsmasser i et landskap med slake og små høydevariasjoner. Det er generelt lite fjell i dagen i
området.
Planområdet er bevokst med villniss og kratt. Innenfor de bebygde arealene i nærområdet er det
generelt lite trevegetasjon. Dette kan ha sammenheng med at store deler av bebyggelsen er
forholdsvis ny og moderne, slik at trevegetasjon ikke har rukket å etablere seg skikkelig enda. Mellom
Sorgenfridammen/boliger og Glomma er et løvskogsområder, dette tilfører området verdifulle
grønne kvaliteter.
Sørøst for planområdet og på motsatt side av Sarpsborgveien er det et stort åpent kulturlandskap
med jordbruksarealer, med innslag av spredt eneboligbebyggelse.

Figur 6: Fra planområdet er det gode sol- og utsiktsforhold mot vest. Planområdets
beliggenhet er fremhevet med sort omriss.

Planområdet har en gunstig beliggenhet med tanke på sol- og lysforhold. Siden terrenget faller mot
Glomma i vest, ligger planområdet på et høyere plan enn deler av tilstøtende og planlagt ny
bebyggelse i nærområdet. Fallretningen gir også et godt grunnlag for at boligene i dette prosjektet
får gode uteoppholdsarealer med sol- og utsiktsforhold. Mot øst er RV22, der dens trafikkbelastning
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representerer en støykilde. Uteområdene til boligene vil søkes orientert mot sørvest og vil skjermes
mot støykilden/RV22. Ny bebyggelse vil derfor også bidra til å støyskjerme deler av uteområdene.

5.5

Kulturminner og kulturmiljø

Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med noen kulturminner, dette påpeker også Østfold
Fylkeskommune i sin varslingsuttalelse.
Som nevnt er det innslag av eldre arbeiderboliger (SEFRAK-registrerte) i området, samt er
Sorgenfridammen en identitetsbærer for den tidligere teglvirksomheten i området. I neste figur er
plasseringen av de eldre boligklyngene illustrert. Den nærmeste «klyngen» er ved planområdets
østside, på motsatt side av RV22. Avstanden mellom den eldre bebyggelsen og nytt planlagt prosjekt
vil være cirka 40 meter i luftlinje. Imidlertid virker RV22 som en barriere, siden boligklyngen og
planområdet ligger på hver sin side av veien (RV22). Planområdet og boligene oppleves derfor som
adskilt, og ikke samlet og tilgrensende. Samtidig vil høydevariasjonen innenfor planområdet bryte
opp bebyggelsens høyde, slik at det fremstår mindre massivt.

Figur 7: Oversikt over SEFRAK-registrerte bygninger i nærområdet, fremhevet med gule
trekanter. Planområdet er vist med sort omriss.

5.6

Naturverdier

I Miljødirektoratets kartbase er det ikke registrert noen arter med form for vern innenfor
planområdet.
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5.7

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet har tidligere inngått som en del av et større jordbruksareal. Området har de senere
årene ligget brakk og vært bevokst med villnis, gress og kratt. Planområdet ligger mellom
bydelssenteret (Østsiden storsenter) og RV22, dette er omgivelser som gjør planområdet lite egnet til
rekreasjon slik det fremstår i dag.

5.8

Landbruk

I Norsk institutt for bioøkonomi sin kartbase er arealet innenfor hovedeiendommen registrert som
«annet markslag». Det aktuelle arealet har tidligere vært en del av et større jordbruksområde, før
den senere tids byggeaktivitet i Sorgenfri området startet. Det er lenge siden det aktuelle arealet ble
dyrket, og arealets begrensede størrelse tilsier at det ikke er økonomisk bærekraftig å drive jordbruk
innenfor planområdet.

5.9

Trafikkforhold

Kjøreadkomst
Planområdet har adkomst fra RV22 via Sorgenfri Allé. Sorgenfri allé er adkomstvei til bydelssenteret
(Østsiden storsenter) og Sorgenfri-området før øvrig.
Langs RV22 ble det registrert 12 967 ÅDT i 2018. Det er ikke registrert ÅDT for Sorgenfri allé,
imidlertid er Sorgenfri Allé nylig opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det forutsettes at
Sorgenfri Allé ble dimensjonert for tilstrekkelig stor trafikkbelastning, og at kapasiteten er god nok
for å kunne håndtere den forventede trafikkøkningen.
Ulykkessituasjon
Det er registrert to trafikkulykker like sør for planområdet og tre like nord.
Ulykke nr.
1977
2002
2005
2007
2008

Type ulykke
Sykkelulykke – påkjørsel bakfra
Påkjørsel bakfra
Ukjent
Påkjørsel bakfra
MC-ulykke, utforkjøring
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Skadeomfang
Alvorlig skade
Lettere skadd
Lettere skadd
Lettere skadd
Lettere skadd

Figur 8: Oversikt over registrerte trafikkulykker i nærområdet.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er gang- og sykkelvei langs hele vestsiden av RV22, langs Sorgenfri allé sin sørside og langs
Mursteinsgatas nordvestside. For pendlere og transportsyklister er det sammenhengende gang- og
sykkelveiforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad sentrum.
Like sør for planområdet er det etablert en fotgjengerundergang, slik at man trygt kan krysse RV22
ved behov.
Kollektivtilbud
Kollektivholdeplassen Vestby RV22 ligger like sør for planområdet. Herfra går det regelmessige
avganger med både lokalbusser og Glommaringen. Spesielt trekkes Glommaringen frem som et godt
tilbud med hyppige avganger mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, - hvert kvarter på morgenen
og ettermiddagen. Eksempler på andre destinasjoner er Kongstenhallen og Skjærviken.

5.10 Barns interesser
Planområdet fremstår som et delvis gjengrodd og åpent areal. Arealet er ikke særskilt tilrettelagt for
lek og aktivitet. Det er ikke kjent at barn og unge benytter området i dag.

5.11 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet
Planområdet ligger i nærheten til både barne- og ungdomsskole. Sagabakken og Kjølberg skole er
begge barneskoler for 1-7 klasse. Avstanden til skolene er hhv. 700 meter og 800 meter. Avstanden
til Borge ungdomsskole er 1,5 kilometer. Det er ikke kjent at det er manglende skolekapasitet i
området:
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•
•

Sagabakken barneskole: Per 23.08.21 er oppfyllingsgraden på 64,56 %, gjenstående kapasitet
er 696 boenheter.
Borge ungdomsskole: Per 23.08.21 er det oppfyllingsgrad på 86,92 % ved, gjenstående
kapasitet er 482 boenheter.

Forholdet til skolekapasitet blir vurdert i forbindelse med rammesøknad.
Skolene kan ankommes enten via eksisterende gang- og sykkelveier eller ved rolige boliggater med
lite trafikk.
Barnehagedekning
Planområdet ligger i nærheten av fire barnehager med mindre enn 1000 meters avstand. Dette er
Lilleputt barnehage, Lurvelegg barnehage, Sesam familiebarnehage og Løen barnehage. I tillegg
planlegges det etablert en ny barnehage innenfor planområdet til Verksbyen.
Offentlige tjenester
Planområdet har god tilgjengelighet til utvalgte servicefunksjoner og offentlig infrastruktur. I
nærområdet finnes de fleste tilbudene innenfor tjenesteyting, service, bevertning, lege, frisør,
verksted, forretninger m.m.
Det er også kort avstand til idrettsanlegg, barnehager og skoler, både for barn og ungdom. Avstanden
til sentrum/Fredrikstad rådhus er cirka 5 km.

5.12 Universell tilgjengelighet
Selve planområdet er forholdsvis flatt med et slakt sammenhengende fall mot vest. Det er gode
forutsetninger for å sikre nødvendige krav til universell utforming på felles arealer utendørs.
Plassering av ny bebyggelse styres av byggegrensene, og planen legger opp til at det vil være gode
forutsetninger for at også bevegelseshemmede skal kunne bevege seg på arealene rundt ny
bebyggelse. Alle fellesarealer og trafikkarealer skal planlegges og utformes etter prinsippene om
universell utforming, ved at det legges krav i gjeldende byggteknisk forskrift til grunn.

5.13 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Hovedledningene ligger i tilstøtende veisystemer. Stikkledninger er ført frem til tomten. Den
nøyaktige plasseringen til enkelte stikkledninger er ukjent, og det er mulig at enkelte av disse må
legges om.
Trafo
Det er ikke trafo innenfor planområdet, men lokalt strømnett er i umiddelbar nærhet. Det er
påregnelig at det må etableres ny trafo for å sikre nok strøm til det nye anlegget.
Reguleringsbestemmelsene ivaretar mulighet for opparbeidelse av trafo.
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
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Området ligger innenfor konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme. Det er ikke satt
bestemmelser om tilrettelegging og tilknytningsplikt til fjernvarme i planforslaget da dette følger av
kommuneplanens bestemmelsespunkt 21.1, se opplisting i kap. 4.1.

5.14 Grunnforhold
Stabilitetsforhold
I neste figur vises et kartutsnitt fra NGU’s løsmassekart, kartet indikerer at det er stor andel marine
avsetninger i området. Dette kan medføre behov for å sikre spesielle hensyn i forbindelse med
prosjektering og gjennomføring.
Det er tidligere utført grunnundersøkelser for hele Sorgenfri-området. Rapport fra
grunnundersøkelsene oppsummere at det er mye leire og varierende dybde til fast fjell. Det
planlegges etablert tunge bygg som må peles. Grunnfjellet er skrått ved deler av planområdet. Det
må derfor tas spesielle hensyn ved ramming/boring av peler for å unngå skrens mot berg og
vrakpeler som resultat. Konklusjonene fra rapporten tilsier at området kan bebygges, forutsett at
visse hensyn ivaretas. Rapporten i sin helhet følger reguleringsplanen som et eget vedlegg.

Figur 9: Løsmassekart fra NGU. Grå farge er fyllmasse og blå farge er marin
havavsetning.

Radon
I neste figur vises radonkart for området. Da området er preget av stor andel løsmasser og lite fjell i
dagen, er det ikke nødvendigvis konsentrasjon av radon innenfor planområdet. Imidlertid
forekommer det svært ofte i denne typen byggeprosjekt at det er konsentrasjoner av radon i tilkjørte
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fyllmasser. Byggteknisk forskrift ivaretar nødvendig grad av sikringstiltak mot radongasser, for alle
nye bygg.

Figur 10: Radonkart. Grå farge symboliserer usikker aktsomhetsgrad og rosa
symboliserer høy aktsomhetsgrad. Registreringen representerer en viss grad av
usikkerhet.

5.15 Støyforhold
Planområdet berøres av både gul- og rød støysone. I utgangspunktet frarådes det å etablere boliger i
rød sone. Likevel finnes det flere eksempler på boligbebyggelse i støyutsatte områder, der
støykravene likevel har blitt overholdt ved hjelp at tekniske løsninger. Gul sone er en vær varsomsone. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en støyanalyse, vedlagt planforslaget, som gir
anbefalinger for hvordan støykravene kan overholdes. Nye boliger vil ikke berøre rød støysone.

Figur 11: Utdrag av støysonekart sammen med planområdet. Som man kan se blir den
østlige delen av planområdet berørt av rød støysone.
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5.16 Luftforurensing
Biltrafikk er en vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de
viktigste luftforurensningskomponentene med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter.
Planområdet ligger ved RV22, der trafikken kan være eksponent for noe forurensing. Det er ingen
andre åpenbare forurensningskilder i nærområdet. Planområdet ligger i et åpent landskap med god
luftsirkulasjon, uten opphopning av forurenset luft. Jfr. karttjenesten «luftkvalitet i Norge»
(https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Viken/Fredrikstad/Østsiden%20nord/Sorgenfri) er det
registrert lite (grønn farge) luftforurensing ved Sorgenfri grunnkrets. Status ble innhentet den
17.12.2019, og karttjenesten oppdateres hele tiden, resultat fra kartleggingen kan derfor variere.

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for
planområdet ved dagens situasjon.
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. Eksempel samlet risikovurdering.
1.
Ufarlig

2.
En viss fare

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

5.
Katastrofalt

1. Lite sannsynlig

SANNSYNLIGHET

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.
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold.
1. Masseras/skred
Ja
1
2. Snø/isras
3. Flomras
4. Elveflom

Nei
Nei
Nei
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Kons.

4

Risiko

Kommentar/tiltak

Området består av
marine avsetninger

5. Tidevannsflom

Nei

- Havnivåstigning
6. Radongass

Nei
Ja

1

2

Fare for radon i
grunnen

14. Kulturminne/-miljø
Nei
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; rekreasjonsNei
områder
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
Ja

4

1

Støy og støv fra
trafikk langs RV22

30. Støy; andre kilder
31. Forurenset grunn
32. Forurensning i sjø
33. Høyspentlinje (stråling)
34. Risikofylt industri
35. Avfallsbehandling
36. Oljekatastrofeområde
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
forurensning
38. Støy og støv fra trafikk
39. Støy og støv fra andre
kilder
40. Forurensning i sjø
41. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods
43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Trafikksikkerhet:
44. Ulykke i av-/påkjørsler

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

1

4

Generell trafikkfare
ved veianlegg

45. Ulykke med gående/
syklende

Nei

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt
8. Nedbørutsatt
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora
10. Sårbar fauna/fisk
11. Verneområder
12. Vassdragsområder
13. Fornminner (fredet)

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja
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46. Ulykke ved anleggsgjennomføring
47. Andre ulykkespunkter
Andre forhold:
48. Sabotasje og
terrorhandlinger
- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål
- er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærhet
49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare
for usikker is, endringer i
vannstand med mer.
50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.
52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:
Tabell 3. Oppsummering.
1.
Ufarlig

SANNSYNLIGHET

1. Lite sannsynlig

2.
En viss fare
6

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig
1, 44

5.
Katastrofalt

2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig
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Gjennomgang av uønskede hendelser:
Nr. 1: Masseras/skred: det er betydelige deler marine avsetninger i området. Dette innebærer at det
må tas ekstra hensyn ifm. prosjektering av ny bebyggelse. Det vil sikres i tråd med anbefalingene i
foreliggende geoteknisk rapport.
Nr. 6: Radongass: selv om sannsynligheten er liten, er det likevel fare for radon i grunnen. Dette
vurderes å ha ubetydelige konsekvenser da arealet ikke benyttes i dag.
Nr. 29: Støv og støy; trafikk: planområdet er støyutsatt. Det er også sannsynlig at trafikken langs
RV22 påfører planområdet noe luftforurensing. Dette vurderes å ha ubetydelige konsekvenser da
arealet ikke benyttes i dag.
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Nr. 44: Ulykke i av-/påkjørsler: området er preget av en del trafikk, spesielt langs RV22. Ved
trafikkbelastede områder må det utøves spesielt forsiktighet for å unngå personskader i møte med
biler.

5.18 Næring
Eiendommen er ubebygget, og det er derfor ingen næringsvirksomheter tilknyttet selve
planområdet. Imidlertid ligger det et bydelssenter (Østsiden Storsenter) rett vest for planområdet.
Gjennomføring av planlagte tiltak kan skape positive synergier for eksisterende virksomheter i
nærområdet.

5.19 Analyser/ utredninger
Stedsanalyse Sellebakk er omtalt i kapittel 4.4 (temaplaner).

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1

Planlagt arealbruk

I dette kapittelet beskrives skisseprosjektet som har ligget til grunn for utarbeidelse av planforslaget.
Innenfor planområdet ønskes det å legge til rette for utvikling av bebyggelse med kombinert formål:
Boligbebyggelse, kontor, tjenesteyting og idrettsanlegg. I det innledende skissearbeidet er det tenkt
lagt til rette for bowling- og curlingsenter, lege- og helsetjenester, kontorer, innendørs parkering og
treningssenter med tilhørende anlegg/funksjoner. Et eksempel på tilhørende funksjoner kan være et
lite utsalg (maks 200 m2) av produkter som er relevante for aktuelle leietagere. Det tilrettelegges for
høy arealutnyttelse i tråd med statlige planretningslinjer.
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et skisseprosjekt og illustrasjoner for ny bebyggelse,
av byggherre Arildsborg AS og arkitekt Selim Sel i Arkcon AS. Dette vil ivareta en optimalisering av
prosjektet der sosiale kvaliteter og nødvendig infrastruktur sikres i planforslaget.
Figur 12 viser skisseprosjektet sett fra Sorgenfridammen. Som man kan se består konstruksjonen av
to lameller med et lavere felles plan imellom. Blokkseksjonen/lamellen mot sør er en etasje lavere
enn den mot nord. Som man kan se vil hovedinngangspartiet være orientert mot bydelssenteret
(Østsiden Storsenter), mot vest. Dette er også logisk mtp. adkomstene fra tilstøtende adkomstveier
Sorgenfri Allé og Mursteingata.
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Figur 12: Utdrag av skisseprosjekt, sett mot nordøst (Plus arkitektur AS).

I figur 13 vises anlegget fra sørøst (rundkjøringen).

Figur 13: Utdrag av skisseprosjekt sett mot nordvest (Plus arkitektur AS).

Mot øst/RV22 kan det etableres egen adkomstsone med parkeringsplasser og inngangsparti. I denne
delen av planområdet vil også terrenget være i samme nivå med plan 1 (andre etasjenivå), og det
anses fordelaktig å ikke blande adkomsten til denne delen av anlegget med adkomsten til
bowling/curlingdelen.
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Figur 14 Utdrag av skisseprosjekt sett mot sørøst (Plus arkitektur AS).

Figur 15 Utdrag av skisseprosjekt sett mot øst (Plus arkitektur AS).
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Figur 16 Utdrag av skisseprosjekt - forhold til nabo i nordøst 1 av 2 (Plus arkitektur AS).

Figur 17 Utdrag av skisseprosjekt - forhold til nabo i nordøst 2 av 2 (Plus arkitektur AS).
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Figur 18 Utdrag av skisseprosjekt - forhold til flermannsboliger i nord (Plus arkitektur
AS)
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Figur 19: Utklipp fra mobilitetsplanen som viser adkomstsone orientert mot øst/RV22
(Arkcon AS).

6.2

Reguleringsformål

Arealtabell
Reguleringsformål (PBL § 12-5)

Betegnelse i kart

Størrelse daa.
(avrundet)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Renovasjonsanlegg
Lekeplass

BKB
f_BRE
f_BLK

6,4
0,1
1,7

Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Gang- og sykkelvei
Annen veggrunn grøntareal
Annen veggrunn tekniske anlegg
Parkeringsplasser

o_SKV1, f_SKV2
o_SGS
o_SVG1-3
o_SVT
f_SPP

0,6
0,3
0,3
0,1
0,9

Nr. 3 Grønnstruktur
Blågrønnstruktur

f_G1-3

0,6

Totalt

11,0
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Hensynssoner (PBL § 12-6)
Sikringssone frisikt
Støysone – rød
Støysone – gul

H140
H210
H220

Bestemmelsesområde (PBL § 12-7)
Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og
utearealer

0,1
1,5
8,6

(#1-3)

Gjennomgang av reguleringsformål
BKB – kombinert bebyggelse og anleggsformål
Innenfor kombinert formål (BKB) tillates det etablert en kombinasjon av følgende formål:
-

Kontor
Boligbebyggelse (blokkbebyggelse)
Offentlig eller privat tjenesteyting. Det tillates kun underformål helse-/omsorgsinstitusjon
med underliggende betegnelse treningssenter og helse-/legesenter.
Idrettsanlegg. Det tillates kun underliggende betegnelse bowling og curling med tilhørende
anlegg/funksjoner. Tilhørende anlegg/funksjoner kan kun være
restaurant/cafe/spillerom/trafostasjon og et mindre utsalg/forretning med relevante
produkter som naturlig hører sammen med virksomhetene i bygget. Dersom det er aktuelt
med et mindre utsalg vil det være en øvre grense på maksimalt 200 m2 BRA.

De foreløpige ønskene som skisseprosjektet viser er tilrettelegge for muligheten etablering av boliger
(blokk), lege/helsesenter, treningssenter, kontorer, bowling, curling og boliger med tilhørende
anlegg/funksjoner. Det ønskes også lagt til rette for underjordisk og/eller innendørs parkering med
utvendig rampe, som en del av anlegget. Lege/helsesenteret ønskes å innebære tjenester som lege,
tannlege og fysioterapeut. Curling og bowling vil utformes som ett felles anlegg som deler
nødvendige fellesfunksjoner slik som ankomstsoner, et enkelt serveringstilbud m.m.
Bebyggelsen foreslås etablert i form av to lameller som forbindes med et lavere mellombygg med et
felles uteoppholdsareal. Supplerende uteoppholdsareal kan også etableres på takflatene til
lamellene. Der arealer over konstruksjon skal regnes som felles uteoppholdsareal stilles det krav til at
arealene skal overdekkes med et vekstjordlag med minimum tykkelse.
Bestemmelsesområde #1-3 angir maksimal tillatt gesimshøyde for lamellene og mellombygget.
Intensjonen har vært å skape variert høyde. Skisseprosjektet viser mulighet for å etablere 2-3 etasjer
i mellombygget (#1), 5 etasjer i den sørlige lamellen (#2) og 5 etasjer i den nordlige lamellen (#3).
Planområdet har helling og førsteetasje vil derfor ligge delvis under terreng.
Ved etablering av treningssenter innenfor BKB, skal dette prosjekteres og bebygges på en slik måte at
dette ikke skaper vibrasjoner og støy til øvrig bebyggelse. Dette kan løses ved at denne delen av
bebyggelsen står på et eget selvstendig bæresystem (f.eks. dilitasjonsfuge).
I figur 21 vises et snitt med bebyggelsen sett fra vest.
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BRE – renovasjonsanlegg
Arealet BRE skal benyttes som felles renovasjonsanlegg for alle beboere og brukere av anlegget. Det
sikres etablering av nedsenkbare renovasjonsbeholdere. Se egen renovasjonsteknisk plan for
detaljer, kapittel 6.15 (renovasjonsteknisk plan).
SPP – parkeringsplasser
Det tillates etablert parkeringsplasser delvis på bakkeplan og i underetasje/kjeller.
Antallet parkeringsplasser er beregnet og sikret iht. bestemmelsene i kommuneplanens arealdel
2020-2032. Dette beskrives nærmere i kapittel 6.5 (parkering).
SKV1-2 – kjøreveg
SKV1 er en videreføring av del av regulert kjørevei Vei 2 i gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri.
SKV2 er innkjøringsareal til SPP.
SGS – gang- og sykkelvei
SGS er en ny gang- og sykkelvei som skal forbinde eksisterende gang- og sykkelvei langs RV22 med
gang- og sykkelvei langs Mursteinsgata og frem til bydelssenteret (Østsiden storsenter).
Se kapittel 6.7 (trafikkløsning) for nærmere detaljer.
SVG1-3 – annen veggrunn grøntareal
SVG1-3 er grøft og sideareal til regulert vei- og parkeringsareal. SVG1-3 skal beplantes med trær og
annen vegetasjon for å bidra til å tilføre området grønne kvaliteter og skape mykere overganger
mellom asfalterte flater. Videre skal det benyttes til blågrønne strukturer.
BLK – lekeplass
Innenfor BLK vil det etableres kombinert uteoppholdsareal, sandlekeplass og kvartalslekeplass som
skal være offentlig tilgjengelig. BLK skal være tilgjengelig fra terreng og også beregnes for brukere
som ikke bor innenfor planområdet. BLK skal etableres med jorddekke og vegetasjon, slik at det
fremstår med en mest mulig naturlig overflate.
BLK skal utstyres med lekeapparater og anlegg som inviterer til bruk av barn i ulike aldersgrupper i
tråd med «normaler for utomhusanlegg» for Fredrikstad kommune. Nærmere detaljer rundt dette
skal fremkomme av utomhusplan.
SVT – annen veggrunn tekniske anlegg
SVT skal benyttes som en del av veiarealet i tilknytning oppstilling av renovasjonsbil ved tømming og
bruk av renovasjonsanlegget i felt BRE.
G1-3 – blågrønnstruktur
G1-3 skal bidra til å tilføre planområdet grønne kvaliteter. Arealene skal opparbeides med busk- og
trevegetasjon. G1-3 skal opparbeides som blågrønne strukturer som skal bidra til håndtering av
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overvann gjennom drenering/fordrøyning. Se egen rapport «Redegjørelse overvann» datert
28.11.19, sist revidert 29.03.21.
Sikringssone frisikt
Innenfor H140 tillates ikke sikthinder høyere enn 0.5 meter over tilstøtende veiers planum.
Enkeltstolper (< 15 cm diametere) eller trær med høy oppkvistning tillates.
Gul støysone
Betydelige deler av planområdet er berørt av gul støysone. Innenfor gul støysone tillates det etablert
støyfølsom bebyggelse og anlegg, dette forutsetter at nødvendige krav ivaretas og innarbeides i
prosjektet. Dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.
Rød støysone
En mindre del av planområdets østre del er berørt av rød støysone. Innenfor rød støysone tillates det
ikke etablert støyfølsom bebyggelse og anlegg.
Se kapittel 6.7 (trafikkløsning) for nærmere detaljer.

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Bebyggelsens høyde
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført et skisseprosjekt som danner grunnlaget for
foreslåtte høyder, uteoppholdsareal og utnyttelsesgrad i reguleringsplanen. Skisseprosjektet er
vedlagt planforslaget, men er ikke juridisk bindende. Endelig prosjekt vil kunne ha mindre avvik fra
illustrasjoner i planbeskrivelsen, men rammene gitt av reguleringsplanens bestemmelser vil være
gjeldende.
Det stilles estetiske krav til utforming og struktur på framtidig bebyggelse og utomhusareal, inkludert
tilrettelegging for gående og syklende, åpenhet i fasader, kvalitet, materialbruk og farge, med mer.
Videre stilles det krav til at det i forbindelse med søknad om rammetillatelse skal utarbeides en
estetisk redegjørelse og utomhusplan med et spesifikt krav til innhold, som skal visualisere den
detaljerte løsningen for ny bebyggelse med utomhusanlegg og dokumentere at tiltakene er i henhold
til kravene satt i reguleringsplanene og ivaretar viktige hensyn på en god måte.
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Figur 20: Utdrag fra skisseprosjekt, som illustrerer hvordan fasadene kan brytes opp og
ha variasjon.

Ny bebyggelse planlegges oppført som lameller med et lavere felles plan imellom. Dette vil utgjøre 3
«seksjoner» som skilles med selvstendig bæresystem (f.eks. dilitasjonsfuger) dersom det etableres
treningssenter i bygget av hensyn til rystelser. På takflatene tillates det etablert privat
uteoppholdsareal, samt felles uteoppholdsareal (med jorddekke). I plankartet er det inndelt ulike
bestemmelsesområder som angir maksimalt tillatt kotehøyde. Siden tomten er skrånende, vil
høydene i antall meter over planert terreng være forskjellig ved de ulike fasadene. Bestemmelsene
for maksimalt tillatt gesims-/mønehøyde gjelder fra gjennomsnittlig planerte terrengnivå,
Maksimalt tillatte høyder, målt over gjennomsnittlig planert terreng:
•
•
•

Bestemmelsesområde #1: Fellesareal/takterrasse: gesims 9 meter, kote 20
Bestemmelsesområde #2: Lamell mot sør: gesims 15 meter, kote 26
Bestemmelsesområde #3: Lamell mot nord: gesims 15 meter, kote 26

I neste figur vises et snitt av planlagt bebyggelse, sett fra vest.
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Figur 21: Snitt som viser bebyggelsen fra vest (Plus arkitektur).

Reguleringsplanen angir maksimalt tillatte høyder både som gesims og kote. Gesimshøyden tar
utgangspunkt i planert terreng rundt bebyggelsen. Kotehøydene har til hensikt å sikre at planert
terreng ikke blir uforholdsmessig høyt, slik at gesimsen måles fra et høyere planert terrengnivå enn
hva som er intensjonen, noe som igjen ville føre til en høyere bebyggelse enn både hva som er
planlagt og ønskelig.
Grad av utnytting
Reguleringsplanen legger opp til en høy arealutnyttelse. Dette er i samsvar med gjeldende
retningslinjer og føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Utnyttelsesgraden innenfor
BKB er fastsatt etter maks %-BYA. Basert på foreliggende skisseprosjekt, er bebygd areal innenfor
BKB cirka 4093 m2, dette tilsvarer 64,5 %-BYA. På bakgrunn av dette er maksimalt tillatt
utnyttelsesgrad innenfor BKB derfor satt til 68 %-BYA.
Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Reguleringsplanen åpner for en variasjon av ulike funksjoner som reguleres med formålet offentlig
eller privat tjenesteyting. Imidlertid er dette også funksjoner som genererer arbeidsplasser. Nedenfor
gis en oversikt over hvor store arealer de ulike funksjonene utgjør samt anslått antall årsverk (vurdert
per 11.11.2019):
Virksomhet
Curling
Bowling
Treningssenter
Kontor/helsesenter
Totalt

Cirka antall årsverk
4
6
6
10
26

Merk at disse beregningene ikke er 100% nøyaktige. Det vil også være vesentlig flere antall ansatte i
anlegget enn 26, da alle nødvendigvis ikke vil være ansatt i fulle stillinger (=hele årsverk).
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Antall boliger, leilighetsfordeling
I skisseprosjektet er det illustrert 43 leiligheter med varierende størrelse.

6.4

Boligmiljø/ bokvalitet

Skissert bebyggelse vil inneholde et utvalg av ulike funksjoner. I skisseprosjektet er det lagt vekt på å
skille boligene fra øvrige funksjoner. Det ønskes etablert leiligheter med varierende størrelser.
Imidlertid vil det være en overvekt av relativt små boenheter. Dette vil være leiligheter beregnet for
små husholdninger, gjerne enslige eller par. Det er påregnelig at flere av de mindre boligene ikke vil
ha behov for egen parkeringsplass.
Uteoppholdsarealet innenfor bestemmelsesområde #1 vil opparbeides som et fellesområde der det
vil være både lekeplass og uteoppholdsarealer. I og med at dette arealet vil være på tak, vil det være
meget skjermet og beskyttet. Siden dette er over bakkeplan, vil det være gode forutsetninger for å
støyskjerme arealet på en god måte. Det vil også sikre at barn og unge trygt kan oppholde seg der.
Alle nye boliger vil ha private balkonger. Lamellen mot sør vil ha svært gode sol- og utsiktsforhold.
Leilighetene i den nordre lamellen vil også ha gode sol- og utsiktsforhold.
Det sikres etablering av lekeplass innenfor BLK ved etablering av boliger. Dette vil være offentlig
tilgjengelig, og skal kunne benyttes av andre enn kun beboere innenfor planområdet.
Planområdet har umiddelbar nærhet til en rekke funksjoner og tilbud/tjenester som fremtidige
beboere kan benytte:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.5

Glommastien og rekreasjonsområder rundt dammen.
Dagligvare, apotek, bakeri m.m.
Kort vei til kollektivholdeplass
Gode gang- og sykkelveiforbindelser
Gang- og sykkelavstand til skole og barnehage
Treningssenter, lege- og helsesenter
Områdene rundt Sorgenfridammen
Med mer.

Parkering

Reguleringsplanens krav til parkeringsplasser er beregnet og sikret utfra bestemmelsene av
kommuneplanens arealdel (2020-2032), jfr kap. 4.1.
Kommuneplanen sier videre at «parkeringsdekning for andre formål som ikke er nevnt i
kommuneplanen skal løses gjennom reguleringsplan».
Foruten for boliger og kontor, angir ikke kommuneplanen krav til bilparkeringsdekning som
korresponderer nøyaktig med formålene som planlegges i dette prosjektet. Det gjøres derfor en
skjønnsmessig vurdering av behov for formålene nedenfor:
Bilparkering:
•

Idrettsanlegg: Curling og bowling med tilhørende anlegg/funksjoner vurderes å ha behov
for maksimalt 2 bilparkeringsplasser per 100 m2.
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•

Tjenesteyting: Helse-/lege- og treningssenter med tilhørende anlegg/funksjoner vurderes
også å behøve maksimalt 2 bilparkeringsplasser per 100 m2.

Sykkelparkering:
•

6.6

Idrettsanlegg: Curling og bowling med tilhørende anlegg/funksjoner vurderes å ha behov
for minimum 3 sykkelparkeringsplasser per 100m2.

Tilknytning til infrastruktur

Vann og avløp
I forbindelse med planarbeidet har Ingeniørfirmaet Svendsen & Co blitt engasjert for å vurdere
tilgang på vann- og avløp og håndtering av overvann, se vedlagt rapport «Redegjørelse for overvann»
datert 28.11.19, sist revidert 29.03.21. Svendsen & Co har opplyst at det er god tilgang på det lokale
vann- og avløpsnettet i området. Nytt anlegg kan koble seg på eksisterende hovedvannforsyning som
ligger i veiarealet til Sorgenfri Allé. Det legges også til rette for at overvann delvis kan fordrøyes
gjennom blågrønne løsninger.
Elektrisk forsyning
Fortum nett er netteier i området, og ny planlagt bebyggelse vil koble seg på eksisterende anlegg.
Tilgjengelig strømkapasitet det på det eksisterende nettet er ikke kjent, men det er påregnelig at det
i forbindelse med ny utbygging må etableres en trafostasjon innenfor planområdet.
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Reguleringsplanen stiller ikke krav om varme- eller energikilder utover de generelle kravene i
byggteknisk forskrift. Imidlertid ligger området innenfor konsesjonsområdet for utbygging av
fjernvarme. Det er ikke satt bestemmelser om tilrettelegging og tilknytningsplikt til fjernvarme i
planforslaget da dette følger av kommuneplanens bestemmelsespunkt 21.1, se opplisting i kap. 4.1.

6.7

Trafikkløsning

Adkomst vil skje via eksisterende kjøreveier fra RV22, Sorgenfri allé og Mursteinsgata. Det planlegges
etablert en avkjørsel til planområdet fra Mursteinsgata.
Mursteinsgata er regulert med en total kjørebanebredde på 6,0 meter, i tillegg tilkommer
grøft/sideareal på cirka 2 meter på hver side. Sorgenfri allé er regulert med total kjørebanebredde på
6,5 meter, grøft/sideareal mot gbnr. 303/1787 på 2,0 meter kommer i tillegg. På motsatt side av
Sorgenfri allé er det regulert fortau.
SGS er prosjektert og lagt inn i plankartet med en total bredde på 3,0 meter, fordelt på 0,25 meter
skulder på begge sider og 2,5 meter asfaltert dekke. Det er en god tilpasning til de eksisterende gangog sykkelveistrekkningene i planområdet.
Frisikt
Frisikt ved avkjørselen (SKV2) er beregnet utfra Fredrikstad kommunes veinorm kap. 3.5.3.3.
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Ved SKV2 vil frisikten krysse kjøreveien Mursteinsgata. Mursteinsgata betjener et lavt antall boliger,
og strekningen anses å ha lite trafikk. Mursteinsgata vurderes derfor til kategori kjørevei. Frisiktsonen
skal derfor være 3*20 meter.
Ved krysset Mursteinsgata – Sorgenfri allè er det sikret frisiktsone iht. figur 3.14 og tabell på side 33 i
kommunens vegnormal.

Figur 22: Utdrag fra Fredrikstad kommunes veinorm.

6.8

Varelevering

De aktuelle næringsvirksomhetene vil ikke utløse behov for betydelig grad av varelevering. De varene
som skal leveres utgjør ikke et større omfang enn at de ordinære inngangsmulighetene kan benyttes.
Det vil tas sikte på at varelevering skjer utenom virksomhetenes kjerneåpningstider.

6.9

Tilgjengelighet for gående og syklende

Planområdet har meget god tilgjengelighet for gående og syklende. Langs RV22 er det
sammenhengende gang- og sykkelvei som leder til både Sarpsborg og Fredrikstad sentrum. I tillegg er
det gang- og sykkelvei langs sørsiden av Sorgenfri allé som leder mot Galtungveien og
utbyggingsområdene for Verksbyen i vest, og mot øst kobles det på eksisterende gang- og sykkelvei
langs RV22.
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Reguleringsplanen stiller krav til at det skal opparbeides gang- og sykkelvei langs planområdets
sørside, det vil si på nordsiden av Sorgenfri allé. Denne vil også kobles på eksisterende gang- og
sykkelvei langs Mursteinsgata. I tillegg vil denne igjen kunne koble seg på regulert gang- og sykkelvei i
reguleringsplan for «Verksbyen felt B3, B-2 og del av B2» (nasjonal arealplanID 3004 1170, godkjent
11.02.21) som legger opp til en krysning av Sorgenfri alle. Dette er illustrert i mobilitetsplanen.
Eksisterende tilgjengelighet for gående og syklende vurderes å være god, og dette vil forbedres
ytterligere ved gjennomføring av planarbeidet.

6.10 Felles adkomstvei, eiendomsforhold
Adkomsten til planområdet fra Sarpsborgveien vil i hovedsak skje via Sorgenfri allé. Arca Nova er
hjemmelshaver på eiendommen som utgjør veiarealet (gbnr. 303/1352), men dette skal overdras til
Fredrikstad kommune.
Alternativt kan man også ankomme planområdet fra nord via Øvre Tomtegate og Mursteinsgata.
Øvre Tomtegate er kommunal vei og Mursteinsgata eies av Arca Nova, men denne skal også overdras
til Fredrikstad kommune.

6.11 Universell utforming
Selve planområdet er forholdsvis flatt med en svak helning, det gir gode forutsetninger for å sikre
nødvendige krav til universell utforming på felles arealer utendørs. Plassering av ny bebyggelse styres
av byggegrensene, og planen legger opp til at det vil være gode forutsetninger for
bevegelseshemmede å også bevege seg på arealene rundt ny bebyggelse. Alle fellesarealer og
trafikkarealer skal planlegges og utformes etter prinsippene om universell utforming, aktuelle krav i
gjeldende byggteknisk forskrift legges til grunn.

6.12 Uteoppholdsareal
Privat og felles uteoppholdsareal
Alle leiligheter vil ha privat balkong. Boligene vil ha felles uteoppholdsareal på takflatene og på
bakkeplan, som en del av lekeplassen BLK.
Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
Uteoppholdsarealer er sikret i samsvar med krav i kommuneplanens arealdel.
Uteoppholdsarealer vil etableres både på takflater og på bakkenivå.
Det er en betydelig andel trafikkarealer rundt planområdet, vår vurdering er derfor at
uteoppholdsareal på takflater vil oppleves som trygt og inviterende.
Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at private uteoppholdsareal skal utgjøre minimum
10 m2. Videre at felles uteoppholdsareal skal utgjøre minimum 30 m2 per boenhet og at minimum 40
m2 uteoppholdsareal som skal være offentlig tilgjengelig. Totalt stiller reguleringsplanen krav om 80
m2 uteoppholdsareal per boenhet.
Lekeplasser
Reguleringsplanen legger opp til etablering av sandlekeplass (småbarnslekeplass) på minimum 100
m2 innenfor planområdet. I tillegg legges det opp til en kvartalslekeplass innenfor planområdet.
46

Området BLK er 1691 m2 stort. Innenfor BLK vil det etableres en kvartalslekeplass på minimum 500
m2 ved etablering av mer enn 25 boenheter og minimum 1000 m2 ved etablering av mer enn 50
boenheter. I tillegg vil det overskytende arealet innenfor formålet benyttes til offentlig
uteoppholdsareal for boligene. Kommuneplanens krav er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.
Illustrasjonen nedenfor viser at solforhold for BLK vil være over 50 prosent kl.15 ved sommersolverv,
i tråd med kommuneplanbestemmelse 13.2d.

Figur 23: Sol- og skyggeforhold med markering av formål BLK (blå kantlinje)

Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon
Innenfor planområdet er det en overvekt av gress og kratt, unntak fra dette er arealet som berøres
av gbnr. 303/957 og 303/956, som utgjør arealet til en privat boligeiendom. Ved gjennomføring av
prosjektet vil det etableres trær og beplantning, slik at det i fremtiden vil være et høyere innslag av
vegetasjon sammenlignet med i dag.
Offentlige friområder
Området har generelt god tilgjengelighet til offentlige friområder. Kommuneplanen stiller krav om
nærmiljøpark på minst 2,5 daa. med maksimalt 400 meters avstand. Området FR1 i gjeldende
reguleringsplan for Sorgenfri er et areal på cirka 59,9 dekar som skal være allment tilgjengelig.
Avstanden hit er cirka 220 meter fra planområdet.
Arealstørrelse - reguleringsplanen stiller krav om:
• Privat: Minst 10 m2 privat uteoppholdsareal per boenhet
• Felles: Minst 30 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Skal være på terreng eller underlag
med jordlag.
• Offentlig: Minst 40 m2 offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal (på terreng) per boenhet.
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•
•

Sandlekeplass på minimum 100 m2
Kvartalslekeplass på minimum 500 m2 skal etableres ved etablering av mer enn 25
boenheter. Ved etablering av mer enn 50 boenheter er kravet minimum 1000 m2. Dette
sikres opparbeidet innenfor BLK.

Turveier
ikke relevant.
Atkomst og tilgjengelighet
Adkomst og tilgjengelighet for gående og syklende og tilkomst til uteoppholdsarealer vil forbedres
gjennom planarbeidet.
Sesongbruk
Det er ingen utpreget forskjell i sesongbruk for de planlagte uteoppholdsarealene. Men generelt sett
tilbringer flere tid utendørs på sommerhalvåret når det varmere og mer lyst.
Andre uteoppholdsarealer
Planområdet ligger i nærhet til andre offentlig friområder, lekeplasser og turområder (se figur 24):
•

•
•

Glommastien: cirka 420 meter vest for planområdet er Glommastien. Glommastien er svært
mye brukt til både trening, mosjon og rekreasjon. Langs strekningen er det også flere
rasteplasser.
FR1-3: arealer avsatt- eller regulert til friområder, blågrønnstruktur og turdrag i
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Sorgenfri. FR1-3 er allment tilgjengelig.
FR2-3 er skogsområder velegnet til uorganisert lek, klatring i trær o.l.
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Figur 24: Beliggenheten til Glommastien og friområder fra planområdet. I illustrasjonen
vises kommuneplanens arealdel (2020-2032).

6.13 Kulturminner
Planlagte tiltak griper ikke direkte inn i kulturminner. Forholdet til eksisterende bygningsmiljø i
nærområdet er vurdert og beskrevet i kapittel 5.3 (stedets karakter), 5.5 (kulturminner og
kulturmiljø), 7.3 (stedets karakter) og 7.5 (kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi).

6.14 Overvannshåndtering
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et eget VA-notat som gir anbefalinger for
håndtering av overvann. Det anbefales at overvann håndteres lokalt på tomten som
blågrønnstruktur, samt at noe slippes ut på overvannsnettet som leder videre til Glomma via
Sorgenfridammen. Dette bidrar også til å opprettholde riktig vannstand i dammen. VA-notatet ligger
vedlagt reguleringsplanen, og reguleringsplanens bestemmelser sikrer at aktuelle føringer følges opp.

6.15 Renovasjonsteknisk plan
Det planlegges ett felles renovasjonsanlegg for all bebyggelse innenfor planområdet. Det foreslås å
etablere renovasjonsanlegg i form av nedsenkbare containere. Det skal understrekes at den endelige
fordelingen av funksjoner ikke fastsettes i reguleringsplanen. Men ved utregning av det samlede
behovet for renovasjonsbeholdere tas det utgangspunkt i 43 nye boenheter og cirka 5000 m2
tjenesteyting og 1200 m2 kontor. Dette vurderes å være en representativ arealbruksfordeling. Dette
er vurdert til å gir behov for 5 containere. Det forventes ikke at dette renovasjonsanlegget skal
betjene andre fremtidige boliger aller annen bebyggelse utenfor planområdet. Likevel er det
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inntegnet 1 ekstra container, for å dekke eventuelle uforutsette behov. Renovasjonsanlegget har en
sentral- og praktisk plassering, både med tanke på renovasjonsbilen og beboerne. Det foreslås at
renovasjonsbilen kan stoppe delvis i tilstøtende kjørevei Mursteingata og delvis på regulert
veiareal/skulder (SVT). På den måten kan biler passere i den ene kjørefilen mens bilen tømmer.
Avstanden fra renovasjonsanlegget til nærmeste boligbebyggelse er cirka 25 meter. Nedsenkbare
containere både luktfritt og ryddig, slik at dette vurderes å ikke gi negative følger for nærmeste
bebyggelse.
Som man kan se av neste figur er det gjennomkjøringsmulighet ved returpunktet (oransje polygon).
Strekningen betjener et fåtall eiendommer, illustrert med nummer i figuren.
Nr. 1: 18 boenheter. En viss andel ankommer fra nord.
Nr. 2: 48 Boenheter: De bilene som ankommer fra sør vil ikke passere selve renovasjonsanlegget,
men svinger av Musteingata like ved/før passering. En viss andel biler ankommer også komme fra
nord, de vil derimot passere renovasjonsanlegget.

Figur 25: Illustrasjon som viser avkjørseler som betjenes av Mursteingata og plassering
av renovasjonsanlegget (oransje).

På bakgrunn av dette vurderes det dithen at det ved tømming ikke vil oppstå problemer med
trafikkflyten når renovasjonsbilen står parkert i veiarealet.
Renovasjonsløsningen foreslås løst etter følgende prinsipp/nøkkelopplysninger.
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•
•
•
•

5 stk (mulighet for 6) nedsenkbare containere
Eget avfallshus for oppbevaring av plast og annet.
5 meters bredde mellom renovasjonsløsning og senterlinje til Mursteingata, areal der
avfallsbil kan stå. Se mål i figur 26.
Biler kan passere i motsatt kjørefelt ved tømming.

Fraksjoner:
•

2 stk restavfall (5 m3), 2 stk papir (5 m3) og 1 glass (3 m3). Det er inntegnet 1 stk ekstra
container.

Figur 26: Illustrasjonen viser forslag til plassering av containere, avfallshus og
oppstillingsplass for renovasjonsbil.

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Nr. 1: Masseras/skred:
Prosjekteringen vil skje i tråd med geotekniske anbefalinger og råd slik at prosjektet ikke utgjør fare
for masseras/skred. Nødvendige avbøtende tiltak vil sikres, dette kan bl.a. være peiling til fast fjell.
Nr. 29: Støv og støy; trafikk
I forbindelse med senere detaljprosjektering vil det innhentes støyfaglig bistand som skal sikre
avbøtende tiltak og tekniske løsninger slik at gjeldende støynormer overholdes.
Nr. 44: Ulykke i av-/påkjørsler
Det er mye trafikk langs RV22. På sikt vil det også være en trafikkøkning langs Sorgenfri allé, som en
konsekvens av den pågående utviklingen i området. På bakgrunn av dette har adkomstene til
planområdet blitt flyttet til Mursteinsgata. Dette er egentlig et avvik fra Sorgenfri-planen der det er
regulert en adkomst via Sorgenfri allé og en fra Mursteinsgata. I tillegg legges det opp til
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videreutvikling og økt tilrettelegging av ny gang- og sykkelvei langs nordsiden av Sorgenfri allé, dette
er ikke et krav i gjeldende reguleringsplan. Dette er imidlertid to avvik der foreslått prosjekt
representerer en forbedring ift. løsningene i gjeldende reguleringsplan.

6.17 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene stiller rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av nødvendig
infrastruktur før ny bebyggelse og anlegg tillates tatt i bruk. Det stilles blant annet rekkefølgekrav til
opparbeidelse av frisiktsoner, gangforbindelser, krysningsfelt over Mursteinsgata, blågrønnstruktur,
felles lek og uteoppholdsareal, støyskjermingstiltak og nødvendige tiltak for å stabilisere
grunnforhold.
Dette fremkommer av reguleringsplanens bestemmelsespunkt 2.

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1

Overordnede planer

Planlagte tiltak er i tråd med kommuneplanens arealdel, der det aktuelle arealet er avsatt til
fremtidig bebyggelse og anlegg. I gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri er tomten regulert til
forretning/kontor. I den innledende fasen av planarbeidet ble det i samråd med planavdelingen og
ved politisk behandling av planinitiativ for dette planarbeidet ble det avklart at eiendommen også
være egnet til andre formål enn kun forretning/kontor. Reguleringsplanen legger opp til et
kombinasjonsformål med mulighet for opprettelse av
tjenesteyting/idrettsanlegg/kontor/boligbebyggelse. Planlagte tiltak vurderes derfor ikke å medføre
negative avvik fra gjeldende planer.
Avvik fra gjeldende reguleringsplan
Planarbeidet avviker fra gjeldende reguleringsplan på flere punkt. Dette er oppsummert nedenfor
med kommentarer.
Gjeldende
reguleringspl
an
Pkt. 6.1
Generelle
bestemmels
er for
byggeområd
er med
kombinerte
formål
- Det tillates
ikke
bygningsmes
sige enheter
med
bruksareal

Forslag i ny plan

Kommentar

Grensen på 3000 m2 BRA per bygg
overskrides. Imidlertid åpner gjeldende
reguleringsplan for flere
bygningsmessige enheter på 3000 m2
BRA, slik at den samlede bebyggelsen
innenfor planområdet ikke anses som et
avvik.
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(BRA) over
3.000 m2.
Gesims/mønehøyde
:
[fra høyeste
planert
terreng]
Gesimshøyd
e skal ikke
overstige
12,0 m og
mønehøyde
skal ikke
overstige
13,0 m.

Gesims-/mønehøyde:
[fra gjennomsnittlig planert terreng]
Mellombygg: 9 m (#1)
Lamell sør: 15,0 m (#2)
Lamell nord: 15,0 m (#3)

Gjeldende maksimal gesimshøyde
gjelder for det høyeste planerte
terrengnivå, ref. planbeskrivelsen til
reguleringsplan for Sorgenfri (nasjonal
arealplanID 3004 544) – «generelt om
byggehøyder» på side 5. I planforslaget
er det angitt maksimal gesimshøyde fra
gjennomsnittlig planert terreng.
Dersom planforslaget møne/gesimshøyde regnes om til høyeste
planert terreng for sammenligning
tillater planforslaget:
Mellombygg: 6,5 m (#1)
Lamell sør: 13,0 m (#2)
Lamell nord: 13,0 m (#3)

Foreslått skisseforslag vil medføre et
«avvik» på 1,0 meter på det meste.
Gjennomsnittshøyden for
bestemmelsesområdene #1-3 er 13m
fra gjennomsnittlig planert terreng og
10.8m meter fra høyeste planert
terreng. Riktignok er høyeste gesims
høyere enn makskravet i gjeldende
reguleringsplan, men
gjennomsnittshøyden er lavere enn
makskravet i gjeldende reguleringsplan.
Vi mener det gir et bedre sluttresultat
ved at fasadene/lamellene er brutt opp
med differensierte høyder.
- Grad av
utnytting
skal ikke
overstige %BYA = 50 %.

40 %-BYA

Gjeldende reguleringsplan åpner for
maks 50 %-BYA. Det fremstår som at
reguleringsplanen legger opp til at
parkering ikke skal medregnes i BYA.
Merk at dette gjelder for hele delfeltet
F/K (fra gjeldende reguleringsplan). Det
samme arealet legges derfor til grunn i
denne sammenligningen.
I skisseforslaget er det lagt opp til cirka
37 %-BYA uten medregnet parkering,
fordelt på de andelene av planområdet
som berøres gbnr. 303/1787, og
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303/956 og 303/957 (altså ikke
medregnet veiformålene på gbnr.
3003/1352). Dersom man likevel regner
med parkering, er %-BYA cirka 47 %.
Oppsummert vurderes det dithen at BYA
for prosjektet ikke overskrider rammene
for maksimal BYA i gjeldende
reguleringsplan.
Pkt. 6.2
Område F/K
- I dette
byggeområd
et kan det
oppføres
bygninger
for
forretninger
og kontorer.

Detaljreguleringen legger opp til
kombinert formål:
tjenesteyting/idrettsanlegg/kontor/boli
gbebyggelse

Rene forretningsformål anses ikkerealiserbart for denne eiendommen all
den stund et slikt tiltak ville være i strid
med retningslinjene for lokalisering av
nye forretninger
(kjøpesenterbestemmelsene).
Det ble derfor den 20.12.2018 fattet en
prosessledende beslutning i
planutvalget hvor det ble tatt stilling til
at planarbeidet kunne igangsettes.
Planutvalget stilte seg bak igangsetting
med kombinert formål
boligbebyggelse/kontor/tjenesteyting/id
rettsanlegg.
Reguleringsplanen åpner for andre typer
virksomhet enn gjeldende
reguleringsplan, som åpner for handel,
småindustri og håndverksbedrifter.
Planlagte formål er mer
publikumsorienterte og vil etter vår
vurdering passe bedre inn i dette
området enn formålene i
områdereguleringsplanen.

- Ved
utformingen
av
bebyggelses
plan for
området
F/K, skal det
medtas
adkomst fra
Vei 2 til
søndre del
av
eksisterende
boligområde
som grenser

Rekkefølgebestemmelse nr.8) Før ny
bebyggelse og anlegg tillates tatt i bruk
skal det være etablert mulighet for
adkomst fra «Vei 2» i reguleringsplan
for Sorgenfri (2005, nasjonal
arealplanID 3004 544) til søndre del av
eksisterende boligområde som grenser
til planområdet i nord-øst. Det skal vises
hvordan tilstøtende eiendom skal
kunne benytte denne.
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Reguleringsplanen ivaretar mulighet for
at det kan etableres en adkomstvei til
naboeiendommen gbnr. 303/956. Om
adkomsten tas i bruk forutsetter
derimot aksept fra den som eier
eiendommen gbnr. 303/956.

til dette
området.
Gjeldende
reguleringspl
an viser del
av gangvei
ned til
undergang
for rv.22.
Det er
derimot ikke
lagt opp til
ny gang- og
sykkelvei sør
planområdet
.
Gjeldende
reguleringspl
an legger
opp til en
avkjørsel
direkte fra
Sorgenfri
allé og en fra
Mursteinsga
ta.

Reguleringsplanen foreslår veiformålet
til undergangen regulert til
bebyggelsesformål. Samt byggegrense
som sikrer at det ikke blir oppført
bebyggelse over arealet.

Det er opparbeidet en undergang sør for
rundkjøringen.
Ny gang og sykkelvei sør i planområdet
stimulerer til økt sykkel- og gang og er
positivt for trafikksikkerheten.

Videre legger planforslaget opp til at
det reguleres gang- og sykkelvei sør i
planområdet.

Reguleringsplanen legger opp til at
avkjørselen er fra Mursteinsgata.

Foreslått løsning gir bedre
trafikkavvikling og er et positivt avvik.

Avvik fra kommuneplanens arealdel
I hovedsak vurderes planforslaget å være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Nedenfor følger
en gjennomgang av relevante bestemmelser i KP
Bestemmelsespunkt i KP
Pkt. 7.1 Generelt:
a. Illustrasjoner i plan- og byggesaker skal være
realistiske og enkle. Detaljering og effektbruk
skal begrenses. Illustrasjonene skal vise hvordan
planlagt bebyggelse forholder seg til bygde og
naturgitte omgivelser.
c. Mer enn 15% enkeltsidige leiligheter mot
nord eller nordøst tillates ikke.
d. Stedskarakter i eksisterende småhusområder
skal opprettholdes. Ny bebyggelse og nye
tomter skal følge områdets bebyggelses- og
tomtestruktur. Fortetting med blokkbebyggelse
tillates ikke.

Forslagstillers kommentar
Det er et gjennomarbeidet illustrasjonsmateriell
som følger reguleringsplanen. De ytre rammene
av skissert bebyggelse (hovedsakelig høyder,
bestemmelsesområder og BYA) vil være
førende for den fremtidige prosjekteringen.
Det er ikke aktuelt med mer enn 15%
enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst.
Prosjektet omfatter blokkbebyggelse, dette er
en god tilpasning til utviklingen i området for
øvrig, gjeldende reguleringsplan åpner også for
blokkbebyggelse innenfor dette konkrete
planområdet.
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Pkt. 10.1 Generelt maksimalt 5 etasjer:
a. For nye reguleringsplaner gjelder at maksimal
høyde på boligbebyggelse er 18 meter over
gjennomsnittlig gatenivå. Der det i
reguleringsplan stilles krav til utadrettet
virksomhet med aktive fasader i første etasje,
tillates maksimal høyde 19 meter over
gjennomsnittlig gatenivå.

Reguleringsplanen åpner for bebyggelse med
maksimalt 15 meter gesims over
gjennomsnittlig planert terreng og inntil 5
etasjer. I tillegg tillates ytterligere 3 meter for
tekniske installasjoner. På bakgrunn av dette
legges det til grunn at reguleringsplanens
høydebestemmelser er i samsvar med
kommuneplanens føringer.

Pkt. 13.2 Krav til kvalitet for felles og offentlig
uteoppholdsareal:
a. Arealer brattere enn 1:3, arealer satt av til
kjørevei, parkering for bil og sykkel,
uteservering, fareområder og areal belagt med
restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal
ikke regnes med. Areal smalere enn 10 m skal
ikke regnes med. Som del av elvepromenade
kan areal ned til 5 m bredde regnes med.
b. Arealene skal være betryggende sikret, og ha
trafikksikker adkomst.
c. Arealene skal oppfylle normer for luftkvalitet
og støy i henhold til gjeldende statlige regler og
retningslinjer.
d. Det skal være sol på minst halve arealet kl 15
ved sommersolverv.
e. Strukturer som settes opp på
uteoppholdsarealene bør primært være av
naturmaterialer.

Planlagte tiltak vil være i tråd med føringene i
pkt. 13.2. Likevel vil vi trekke fram tiltak for å
sikre nødvendig grad av støyskjerming mot
RV22 som spesielt relevant.

Forholdet til PBL § 29-4 – byggehøyde og avstandskrav til nabogrense:
Regler om avstand følger av plan- og bygningsloven § 29-4 som sier at avstand fra bygning til
nabogrense skal tilsvare bygningens halve høyde, men ikke mindre enn 4 meter dersom ikke annet
følger av kommunens arealplaner. Dersom høyden på bygget er 18m skal avstanden til nabogrense
være 9 m. Alt annet må belyses og begrunnes.
Vedrørende byggegrenser:
Skisseprosjektet og plankartet er utformet i tråd med de generelle avstandsbestemmelsene i Plan- og
bygningsloven § 29-4. Slik at nødvendige avstandskrav til naboer er ivaretatt og det vil ikke være
noen avvik fra dette. Det innebærer blant annet at avstanden fra nærmeste bebyggelse til
eiendomsgrense er 4,0 meter eller halv bygningshøyden. I nordøst planlegges ny bebyggelse cirka 7,5
meter fra tilstøtende nabogrense, men byggeavstanden vil være minst like lang som halve
bygningshøyde til nærmeste fasade, i tråd med gjeldende regelverk.
Utklipp fra plankartet nedenfor viser grep i planen for å hensynta nabo i nordøst. I planforslaget er
det lagt inn en byggegrense 4m fra naboeiendommen. Videre er det lagt inn et bestemmelsesområde
7,5m fra naboeiendommen (dette er halve avstanden av høyden definert av bestemmelsesområdet.)
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Figur 27 Utklipp av plankartet som viser avstand til naboeiendom i nordøst.

7.2

Landskap

Planområdet ligger i et åpent og forholdsvis flatt landskap. Gamle flyfoto bekrefter at store deler av
området tidligere har vært benyttet som landbruksformål før bebyggelsen vokste frem. Flate arealer
dominert av løsmasser har gitt gode dyrkingsforhold.
Nærområdet har vært gjenstand for jevn utbygging de siste 100 årene, i takt med
samfunnsutviklingen. Området er preget av både boligbebyggelse og næringsformål. En «naboene»
til planområdet er bydelssenteret (Østsiden storsenter). Nord for planområdet (cirka 300 meter i
luftlinje) er det et større sammenhengende næringsområde, Løen. Løen består av lager og
industribebyggelse. Ved utbyggingsområdene til Verksbyen planlegges boliger i opptil 5 etasjer, deler
av dette er allerede under oppføring.
Planlagte tiltak vil representere en brytning med det opprinnelige landskapet, med landbruksformål
og teglverk. Imidlertid vil det være en god tilpasning til de senere tiårs- og fremtidig utvikling av
området, der ny og stor bebyggelse etableres. Planlagte tiltak vurderes således ikke å medføre
negative virkninger for landskapshensynet.
I vedlegg til planforslaget ligger sol- og skyggeanalyse som viser skyggepåvirkning for
naboeiendommer. Ved sommersolverv (20. juni) vil naboer ha sol på eiendommene hele dagen, med
unntak av nærmeste nabo i nordøst som vil oppleve skygge etter kl. 18. Ved vårjevndøgn (20. mars)
vil naboene i nord oppleve noe skygge rundt kl 15, nærmeste nabo i nordøst vil ligge i skygge fra
dette tidspunktet.
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7.3

Stedets karakter

Som nevnt i kapittel 7.2 (landskap) har området gradvis endret karakter i takt med
samfunnsutviklingen. Imidlertid er det fremdeles intakte boligklynger bestående av eldre
arbeiderboligbebyggelse. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5.3 (stedets karakter) og 5.5
(kulturminner og kulturmiljø). Planlagte tiltak vil representere en brytning med dette
bygningsmiljøet, selv om de eksisterende boligklyngene ikke blir direkte berørt. Planlagte tiltak vil
likevel bidra, sammen med andre pågående prosjekt, til at bygningsmiljøet i Sorgenfri-området får en
gradvis dreining vekk fra den typiske småhusbebyggelsen.

7.4

Estetikk

Planlagte bebyggelse planlegges oppført med moderne arkitektur. Dette vil være en god tilpasning til
senere tids bebyggelse i nærområdet.
I skisseprosjektet er ny bebyggelse vist med flate tak, som delvis også utgjør en del av
utomhusarealet. Dette er både arealeffektivt og trygt med tanke på at små barn kan oppholde seg
innenfor et skjermet område.
Det henvises til illustrasjonene i planbeskrivelsen for mer info.
Det stilles krav i bestemmelsene til estetisk utforming og redegjørelse som skal vedlegges søknad om
tiltak.

7.5

Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi

Planlagte tiltak vil ikke få konsekvenser for kulturminner. Som beskrevet i kapittel 7.3 (stedets
karakter) vil det få en viss betydning for stedets karakter og kulturmiljø. Det henvises til kapittel 7.3,
5.3 (stedets karakter) og 5.5 (kulturminner og kulturmiljø) for nærmere vurderinger vedrørende
eksisterende småhusmiljø i nærområdet.

7.6

Forholdet til kravene i kap II i 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 anses
kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig godt.
§ 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.
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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 innebærer etablering av et nytt anlegg med en kombinasjon av ulike arealbruksformål.
Med vanlig byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

7.7

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk og uteområder

Området blir ikke/i liten grad benyttet til friluftsliv/rekreasjon og utendørs aktivitet i dag.
Gjennomføring av reguleringsplanen vil sikre opparbeidelse av lekeplass innenfor planområdet. Sånn
sett vil reguleringsplanen bidra til en økt bruk av planområdet til lek og utendørsaktiviteter.

7.8

Trafikkforhold

Veiforhold
Planområdet er fra før regulert i reguleringsplan for Sorgenfri. Eksisterende veisystemers
beskaffenhet er derfor vurdert ved utarbeidelse av gjeldende reguleringsplan. I tillegg ble det sikret
nødvendige trafikksikringstiltak slik som gang- og sykkelveier og fotgjengerunderganger. Planlagte
tiltak anses å være mindre trafikkskapende enn hva gjeldende reguleringsplan åpner for innenfor det
aktuelle området. Oppsummert vurderes eksisterende etablerte veisystemer å være tilfredsstillende
med tanke på å kunne håndtere den økte trafikken som tiltaket vil medføre.
Trafikkøkning/reduksjon
Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri regulert med formålene forretning og
kontor, det aktuelle området har feltbenevnelse F/K. Gjeldende reguleringsplan gir ingen føringer på
fordeling mellom de ulike formålene, slik at man for eksempel kunne bebygd området med bare
forretningsvirksomheter. Gjeldende reguleringsplan åpner for at F/K kan bebyggelse med inntil 50 %BYA, men at ingen enkeltbygning tillates å være større enn 3000 m2.
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For å illustrere med et eksempel, kunne planområdet blitt bebygget med to bygninger à 2400 m2
fordelt på 3 etasjer. Det ville gitt totalt 14400 m2 bebyggelse.
For å vurdere konsekvenser planlagte tiltak vil ha for infrastrukturen (veiareal) i området, er det
interessant å se på forskjellen i turproduksjoner/bilbelastning mellom de to prosjektene. Dette er
vesentlig for å vurdere om avviket mellom gjeldende reguleringsplan og forslag til reguleringsplan gir
en økt belastning på veisystemene. Grad av trafikkbelastning kan gjenspeiles i antall
parkeringsplasser det tilrettelegges for. Derfor er det gjort en vurdering av parkeringsplassbehovet i
gjeldende reguleringsplan, vurdert opp mot forslaget i denne reguleringsplanen.
I dette planforslaget er krav til parkeringsdekning sammenfallende med kravene i gjeldende
kommuneplan (2020-2032). Nedenfor er det gjort en utregning for hva som kan være aktuell
parkeringsdekning for prosjektet basert på foreliggende skisseprosjekt, sammenlignet med hva
dekningen ville vært i gjeldende reguleringsplan. Ved gjeldende reguleringsplan tas det utgangspunkt
i to bygg à 2400 m2 fordelt på ett plan, totalt 4800 m2, fordelt likt på formålene forretning og kontor.
Gjeldende reguleringsplan
Formål
Forretning
Kontor
Totalt

Antall
2400 m2
2400 m2
4800 m2

Parkeringskrav bil
15 per 100 m2
1,5 per 100 m2

Antall
2400 * 0.15 = 360
2400 * 0.015 = 36
396

Planforslag – eksempel på funksjonsfordeling
Formål

Curling, bowling og
treningssenter med
tilhørende
anlegg/funksjoner
Tjenesteyting:
kontorer,
legesenter,
fysioterapeut med
tilhørende
anlegg/funksjoner
Bolig (blokk)

Antall m2
/enheter
(grovt anslag)
5000

Krav iht. bestemmelsene

Maks krav i
Antall
bestemmelsene

Særskilt vurdering

2 per 100 m2

100

1200

Særskilt vurdering

2 per 100 m2

24

43 stk

0,5 – 1,2 per boenhet

1,2 per
boenhet

51,6

Totalt

176

Basert på dette, legges det til grunn at forslag til reguleringsplan er mindre bilintensivt enn gjeldende
områdereguleringsplan. Dette kan også begrunnes i at fokus på å benytte sykkel og kollektivtransport
som fremkomstmiddel, har blitt vesentlig sterkere siden områdereguleringsplanen ble vedtatt i 2005.
Kollektivtilbud
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Det er kort avstand fra planområdet til nærmeste kollektivholdeplass. Herfra går det regelmessige
avganger mot både blant annet Sarpsborg- og Fredrikstad sentrum med Glommaringen og andre
lokalruter. Planlagte tiltak, med dets beliggenhet, vil bidra til å stimulere brukerne av anlegget til å
benytte buss som transportmiddel. Utover en økning i antall passasjerer, vil ikke planlagte tiltak
medføre konsekvenser for dagens kollektivtilbud.

7.9

Barns interesser – RPR for barn og planlegging

Ved varsel om igangsetting av planarbeidet ble kommunens barnetalsperson varslet, men det ble
ikke gitt uttalelse. Imidlertid har barns interesser blitt godt belyst gjennom kommunens interne
høringsgruppe. Kommuneplanens krav til lekeareal er sikret i reguleringsplanen.
Barns interesser vurderes å være ivaretatt i planarbeidet.

7.10 Sosial infrastruktur
Planlagte tiltak vil potensielt medføre økt etterspørsel etter skole- og barnehageplasser i
nærområdet. I nærområdet finnes to aktuelle barneskoler, og enda flere barnehager. Det forventes
at dagens tilbud har tilstrekkelig kapasitet til å kunne håndtere den forventede økningen.

7.11 Universell tilgjengelighet
Planlagte tiltak vil ikke ha negative virkninger med tanke universell tilgjengelighet. Ny bebyggelse vil
sikres opparbeidet med nødvendige gjeldende krav til universell tilgjengelighet, i tråd med
byggteknisk forskrift.

7.12 Energibehov – energiforbruk
Planlagt bebyggelse og anlegg vil kreve en del strøm for drift av anlegget. Det faktiske behovet er ikke
vurdert i detalj. Det åpnes i reguleringsplanen for etablering av trafostasjon innenfor byggegrensene i
planområdet. Eventuelle avklaringer vedrørende tilkobling, kraftbehov osv. avklares mellom
tiltakshaver og netteier i forbindelse med senere detaljprosjektering.

7.13 ROS
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for
planområdet, og uønskede situasjoner som følge av gjennomføring av planlagte tiltak. Analysen
nedenfor viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som kan oppstå som følge av gjennomføring av
planlagt 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. Eksempel samlet risikovurdering.
1.
Ufarlig

2.
En viss fare

SANNSYNLI
GHET

1. Lite sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig
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KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

5.
Katastrofalt

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.
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold.
1. Masseras/skred
Ja
1
2.
3.
4.
5.

Snø/isras
Flomras
Elveflom
Tidevannsflom

- Havnivåstigning
6. Radongass
Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt
8. Nedbørutsatt
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora
10. Sårbar fauna/fisk
11. Verneområder
12. Vassdragsområder
13. Fornminner (fredet)
14. Kulturminne/-miljø

Kons.

Risiko

Kommentar/tiltak

5

Marine masser i
grunnen

1

2

Radon i grunnen
eller i tilkjørte
masser

1

1

Eksisterende
småhusbebyggelse,
arbeiderboliger

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

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; rekreasjonsNei
områder
25. Vannområder for friluftsliv
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent forurensning
Nei
28. Støv og støy; industri
Nei
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29. Støv og støy; trafikk
30. Støy; andre kilder
31. Forurenset grunn
32. Forurensning i sjø
33. Høyspentlinje (stråling)
34. Risikofylt industri
35. Avfallsbehandling
36. Oljekatastrofeområde
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
forurensning
38. Støy og støv fra trafikk
39. Støy og støv fra andre
kilder
40. Forurensning i sjø
41. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods
43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Trafikksikkerhet:
44. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

45. Ulykke med gående/
syklende
46. Ulykke ved anleggsgjennomføring
47. Andre ulykkespunkter
Andre forhold:
48. Sabotasje og
terrorhandlinger
- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål
- er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærhet
49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare
for usikker is, endringer i
vannstand med mer.
50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.
52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

3

2

Trafikk på RV22

1

4

Generell risiko ved
trafikkområder.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Tabell 3. Oppsummering.

SANNSYNLIGH
ET

1. Lite sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig

1.
Ufarlig
14

2.
En viss fare
6

29

4. Meget
sannsynlig
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KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig
44

5.
Katastrofalt
1

5. Svært
sannsynlig

Gjennomgang av uønskede hendelser:
Nr. 1: Masseras/skred: Det er betydelig andel marine masser innenfor planområdet. Ved
prosjektering og gjennomføring må det tas nødvendige hensyn og sikkerhetshensyn for å unngå
skred og fremtidige setningsskader i bebyggelsen.
Nr. 6: Radongass: Det er uvisst hvorvidt dagens byggegrunn innenfor planområdet har radongass,
imidlertid er det påregnelig at fyllmasser vil ha det. Det må derfor sikres radonforebyggende tiltak i
ny bebyggelse. Byggteknisk forskrift ivaretar nødvendige krav om dette.

Nr. 14: Kulturminne-/miljø: Planlagte tiltak vil representere en brytning med eldre
arbeiderboligbebyggelse i nærområdet. Imidlertid er tiltaket en god tilpasning til nyere tids
gjennomførte og pågående byggeprosjekt i området.
Nr. 29: Støv og støy; trafikk: Planområdet er støyutsatt. Nødvendige tiltak er sikret i
reguleringsplanens bestemmelser.
Nr. 44: Ulykke i av-/påkjørsler: Området er preget av en del trafikk, spesielt langs RV22. Ved
trafikkbelastede områder må det utøves spesiell forsiktighet for å unngå personskader i møte med
biler.

7.14 Jordressurser/landbruk
Tiltaket medfører omdisponering av et areal som tidligere har vært en del av et større
sammenhengende jordbruksareal. Etter at nærområdet de siste årene etappevis har blitt bygget ut,
har jordbruksarealet blitt oppstykket og såpass redusert i størrelse til at det ikke lenger er økonomisk
bærekraftig å dyrke jorda videre. Eiendommen er avsatt til byggeformål i gjeldende reguleringsplan
og i kommuneplanens arealdel. Vurderingene knyttet til den fremtidige arealbruken anses derfor
avklart i gjeldende plangrunnlag.

7.15 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
I forbindelse med planarbeidet har vann- og avløpsingeniør opplyst at det er tilstrekkelig kapasitet på
det lokale vann- og avløpsanlegget i området. Fredrikstad kommune har i forbindelse med varsel om
oppstart av planarbeidet signalisert at det sannsynligvis vil bli stilt krav om sprinkleranlegg i bygget.
Tilkobling og endelig løsning må avklares med Fredrikstad kommune ved Teknisk drift. Tilkoblingen
skal bygges iht. VA-normen. Det vil bli utarbeidet en utbyggingsavtale for avtaler om etablering av
kommunalteknisk infrastruktur.
Trafo
Det er påregnelig at det vil bli behov for å etablere egen trafostasjon innenfor planområdet. Dette er
sikret i planforslagets bestemmelser.
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7.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det kan bli behov for inngåelse av utbyggingsavtale for å sikre nødvendig offentlig infrastruktur.
Dersom dette blir aktuelt kan det få økonomiske konsekvenser for kommunen, for drift og
vedlikehold.
Fredrikstad kommune har videre signalisert at de ønsker å bidra finansielt med etablering av
curlinganlegget.
Anlegget vil kunne skape nye aktiviteter og arbeidsplasser, i tillegg kan det legges til rette for
samlokalisering av helserelaterte yrker. Nedenfor er et anslag på hvor mange årsverk det vil være i
bygget, dette vil være fordelt på flere arbeidsplasser, da ikke alle jobber i 100% stillinger.
•
•
•
•
•

Curling – 4
Bowling – 6
Treningssenter – 6
Helsesenter/kontor – 10
Totalt 26 årsverk

7.17 Konsekvenser for næringsinteresser
Etablering av curling og bowlinganlegg vurderes å ikke ha konsekvenser for lokale næringsinteresser,
da slikt tilbud ikke eksisterer i nærområdet fra før.
Etablering av treningssenter og helsesenter kan imidlertid bidra til økt lokal konkurranse mellom
beslektede virksomheter i nærområdet.

7.18 Interessemotsetninger
Planlagte tiltak vurderes å ikke være påvirket av interessemotsetninger. Ved varsel om oppstart kom
det ingen innspill fra andre enn sektormyndigheter og offentlige aktører, og generelt sett har planene
og prosjektet vært godt mottatt.

7.19 Avveiing av virkninger
Planlagte prosjekt representerer en kombinasjonsbruk av et areal med god tilgjengelighet med tanke
på overordnet infrastruktur. Prosjektet bryter noe med høydebestemmelsene i gjeldende
reguleringsplan for Sorgenfri (med cirka 1,0 meter). Samtidig er reguleringsplanen en god tilpasning
til planlagt bebyggelse i nærområdet og i tråd med aktuelle føringer og retningslinjer som
understreker betydningen av høy arealutnyttelse.
Foreslåtte byggeprosjekt legger opp til høydebestemmelser som skaper rom for mer variasjon i
høyden enn hva gjeldende plan åpner for. Bl.a. vil høyden innenfor bestemmelsesområde #1 ha
maksimal 6,5 meter gesims, noe som er vesentlig lavere enn gjeldende reguleringsplan øvre grense
(12 meter). Den samlede gjennomsnittshøyden for #1-3 er lavere enn gjeldende reguleringsplans
øvre grense (6,5 + 13 + 13/3 = 10.8 meter) når dette regnes fra høyeste planert terreng. Det skal
nevnes at det legges opp til betydelige høyder for annen bebyggelse i nærområdet, som er innenfor
gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri.
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Reguleringsplanforslaget muliggjør etablering av blant annet curling og bowling. Dette vil være gode
tilbud til både lokalbefolkningen samt et regionalt tilbud. Dette vurderes især å være et godt tilskudd
til Fredrikstad som by da denne typen tilbud ikke finnes fra før.
Planområdet ligger tett inntil RV22 som representerer en støykilde. Ny bebyggelses orientering vil
være mot sørvest og skjermes mot trafikkstøy. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i tråd med
aktuelle krav om retningslinjer for å overholde grenseverdier for maksimalt tillatt støy.
Planlagte tiltak vil bidra til lokal næringsutvikling samt skape nye arbeidsplasser. Dette er utvilsomt
en meget positiv effekt ved prosjektet.
Oppsummert kan det legges til grunn at en gjennomføring av prosjektet vil ha en overvekt av positive
virkninger.

8 Innkomne innspill
Østfold Fylkeskommune, datert 26.02.2019
Forholdet til fylkesplanen
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan, som er tilgjengelig via fylkeskommunens
hjemmeside: https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldendeplaner/fylkesplan/
Det må sikres høy arealutnyttelse, i tråd med retningslinjene i fylkesplanen. Ifølge varselet er det ikke
mulig å etablere forretning i planområdet på grunn av kjøpesenterbestemmelsen og Fylkesplan for
Østfold. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre var et midlertidig tiltak, som opphørte 1. juli 2018.
I Østfold er bestemmelsen erstattet av Regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Det
heter at Hensikten (med bestemmelsen) er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til
effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning,
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Innenfor disse rammene
er det definert flere punkter for å beskrive geografien til ulike typer virksomheter. For planområdet
mener vi at forretningsformålet er mulig, så fremt det tilrettelegges for handel som kun dekker et
lokalt behov, jf. første kulepunkt i bestemmelsen. Dersom en velger å legge til rette for forretning må
det dokumenteres at det kun er ment å dekke et lokalt behov.
Leke- og uteoppholdsarealer
Når det planlegges for boliger er det krav om leke- og uteoppholdsareal. Planen må sikre
tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer. Det bør innarbeides
rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket.
Arealer og anlegg som skal brukes av barn skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og
annen helsefare. Vi viser til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging – Rikspolitiske retningslinjer for
å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Vi 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
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anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene.
Barnas talsperson skal være barnas representant i det faste utvalget for plansaker.
Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som barn
bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. RPR. I den
forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek i dag.
Støy
Planområdet er støyutsatt. Derfor er vi usikre på om det er riktig å legge til rette for boliger her. Støy
må være et tema tidlig i planleggingsfasen slik at nødvendige tiltak kan sikres både i utforming og
plassering av bygg og uteareal. De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer
vedrørende støy og forurensning skal følges, og dette må sikres gjennom bestemmelser til planen.
Det må gjøres støyberegninger som vedlegges plandokumentene.
Trafikkforhold
For å begrense parkeringsdekningen for bil bør krav til bilparkering angis med maksimumskrav. Vi
oppfordrer til å sikre minstekrav til andel parkeringsplasser med ladeinfrastruktur for kjøretøy.
Planen må sikre etablering av minimum antall sykkelparkeringsplasser.
Hensynet til automatisk fredete kulturminner
Det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi
ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50,
(Kulturminneloven) § 8.
Generelle temaer:
•

Grunnforhold: De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i planleggingen.
Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan skaffes tilfredsstillende
sikring.
• Luftkvalitet: Vi viser til Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T1520). Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en
langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer luftforurensningsproblemer.
• 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.
Det forutsettes at vi får planforslaget oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn.

Forslagsstillers kommentar:
•

Lek- og uteoppholdsareal er sikret i tråd med kravene i kommuneplanens arealdel.
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•
•

•
•

•
•

Barnetalspersonen har gitt innspill via kommunens interne høringsgruppe. Barnetalspersonen
er også invitert til å gi innspill gjennom varsel om oppstart av planarbeidet.
Støy – i forbindelse med planarbeidet er det engasjert egen støykonsulent, som har vurdert
hvordan støyforholdene kan overholdes. Rapport fra dette arbeidet ligger vedlagt
reguleringsplanen. Fredrikstad kommune har også adressert noen konkrete bestemmelser
som omhandler støy. Dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.
Parkeringsdekning er sikret i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
Geoteknikk – det er gjennomført grunnundersøkelser på eiendommen. Rapport fra dette
arbeidet er vedlagt reguleringsplanen, og reguleringsplanens bestemmelser sikrer at aktuelle
anbefalinger følges.
Luftkvalitet – Jfr. karttjenesten «luftkvalitet i Norge» er hele planområdet innenfor grønn
sone. Luftkvaliteten vurderes derfor å være tilfredsstillende i dette området.
Grønnstruktur – det legges grunn at områdets beliggenhet tilsier at arealet bør utvikles med
høy arealutnyttelse. Det vil opparbeides ny grønnstruktur innenfor planområdet, som også
skal bidra til håndtering av overvann.

Fylkesmannen i Oslo og Viken 15.02.2019
Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør derfor
fremgå i planbeskrivelsen.
Vårt innspill er delt i to, hvor første del er fremhevede innspill, vurderinger og råd tilknyttet det
varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet.
Innspill
Eiendommen er støyutsatt fra rv. 22. Vi er derfor noe skeptisk til at det planlegges boliger i området,
men utelukker ikke det kan bli gode boliger om hensynet til trafikkstøyen får være med å styre
plassering og utforming av planlagt bebyggelse og uteareal.
Området ligger ikke i avvikssone for støy, og det må tas utgangspunkt i at de grenseverdier som
fremgår i tabell 3 i T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal overholdes.
Ved planlegging av boliger på eiendommen forventer vi også at det legges stor vekt på et godt
bomiljø med tilstrekkelig ute- og lekeareal.
Vi forutsetter for øvrig at det sikres en høy arealutnyttelse, i samsvar med statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og fylkesplanen Østfold mot 2050.
Reguleringsplanen må, ved bruk av arealformål og bestemmelser, være tydelig på hvilke
virksomheter som tillates. Parkeringsdekningen må begrenses med maksimumsbestemmelser.
Parkeringsdekningen bør dessuten ses i sammenheng med nabotomta i nordvest. Nye
parkeringsplasser innenfor planområdet bør legges under bakkenivå for å bidra til en mer effektiv
arealbruk.
Vi oppfordrer til å planlegge for en god sammenheng med omkringliggende områder for gående og
syklende. Dette for å bidra til målet om at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikk. Det bør også
opparbeides et utemiljø hvor folk kan oppholde seg. Naturbaserte overvannsløsninger kan med
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fordel brukes for å skape grønne og trivelige utearealer. Vi vil anbefale NOU 2015:16 Overvann i byer
og tettsteder – som problem og ressurs for inspirasjon til lokale løsninger.
Det må sikres tilstrekkelig informasjon om grunnforhold og områdestabilitet.
Generelle tema
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for
planarbeidet:
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
Følgende generelle temaer vurderes som viktige i det aktuelle planområdet:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-Barn
og unge. Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges
interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser er hensyntatt.
Eventuell opparbeidelse av lekearealer må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.
Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til Estetikk i
plan- og byggesaker (T-1179). Reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes
for tiltak i planen vil påvirke estetikk og landskap.
Universell utforming. Vi viser til Regjeringens handlingsplan for universell utforming (20052009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper.
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Vi viser også til lov om
likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar 2018.
Blå-grønn struktur. Vi viser til DN-håndbok 23 Grønn by … arealplanlegging og grønnstruktur,
T1267 Fortetting med kvalitet og Framtidens byers veiledning om Blågrønn faktor. Det er
viktig å bevare og etablere ny blå-grønn struktur.
Fremmede skadelig arter. Området bør undersøkes for fremmede skadelige arter, for å
bekjempe og/eller hindre spredning av disse. Det bør også etableres kontrollrutiner ved
innkjøring av masser til planområdet.
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for
eksempel overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare.
Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging og
tilhørende veileder MA-128. Støyforholdene skal være utredet på fasade og
uteoppholdsarealer ved regulering av området, jf. retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen
angir maksimale støygrenser, men vi vil peke på at også støyeksponering under disse verdier
kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte områder må det stilles konkrete krav til avbøtende
tiltak, bebyggelse og uteområder.
Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Vi
viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. Det må også
ses på samspillseffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke
plagen/helserisikoen.
Terrenginngrep og masseforvaltning. Massehåndtering, inkludert endelig disponering, må
være en del av den tidlige planprosessen. Det bør i utbyggingsprosjekter stilles krav til å
utrede massebalansen og å vurdere plangrep som reduserer masseoverskuddet.
Overskuddsmasser bør, om mulig, brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi.
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•

Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger
forurensning i grunnen.
• Klimagassutslipp og energi. Norges utslipp av klimagasser skal i 2030 være redusert med
minst 40 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990. I 2050 skal vi være et
lavutslippssamfunn, jf. klimaloven. Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp
gjennom gode løsninger for energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta
klimahensyn i all relevant planlegging.
• Vannforvaltning. Alle planområder vil måtte håndtere vann som drenerer til bekker, vassdrag
og sjø. Eksisterende vannveier i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen
bidrar til måloppnåelse i samsvar med Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma (2016-2021). Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomstene
minst skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.
• Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i
tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet
informasjon, arealformål og digitalt planregister.
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no, www.miljøkommune.no og www.miljøstatus.no. Vi vil
komme tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

Forslagsstillers kommentar:
•
•

•

•
•
•
•
•

Støy – se kommentar til Østfold Fylkeskommune
Gang- og sykkelvei: det vil sikres ny gang- og sykkelvei langs planområdets sørvestside. Det vil
også sikres en forbindelse fra eksisterende gang- og sykkelvei langs Sarpsborgveien frem til
regulert parkeringsplass SPP og lekeplass BLK.
Overvann – det er i forbindelse med planarbeidet engasjert VA-konsulent for å vurdere
håndteringen av overvann. Egen rapport fra dette ligger vedlagt reguleringsplanen og
anbefalinger fra dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.
Fremmede arter – området er ikke befart for kartlegging av fremmede arter. Det er imidlertid
sikret at det ikke tillates innført fremmede arter til planområdet.
Grunnforhold: se kommer til Østfold fylkeskommune sitt innspill.
Luftkvalitet – Jfr. karttjenesten «luftkvalitet i Norge» er hele planområdet innenfor grønn
sone. Luftkvaliteten vurderes derfor å være tilfredsstillende i dette området.
Grunnforurensning: planområdet er tidligere vært dyrka mark og har aldri vært bebygget. Det
er ingen mistanke om at grunnen er forurenset.
Overvann: se kommentar til Østfold fylkeskommune.

Fredrikstad fjernvarme 30.01.2019
Dette området ligger innenfor konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme. Til deres orientering
er fjernvarme bygget ut i området slik:
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Det vil således være enkelt å forsyne prosjektet med fornybar energi.
FFAS anbefaler at kommunen gjør tilknytningsplikten gjeldende.

Forslagsstillers kommentar:
•
•

Reguleringsplanen forholder seg til kommuneplanens bestemmelser på det som angår
tilkoblingsplikt til fjernvarme.
For byggverk som oppføres innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal byggverket
knyttes til fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder for nybygg, tilbygg og bruksendring
for byggetiltak over 1000 kvm BRA.

Statens vegvesen 21.02.2019
Innspill som vegadministrasjon på riksveg 22. Vi har følgende merknader til planarbeidet som
vegadministrasjon for statens på riksveg 22 Sarpsborgveien:
Trafikkvurdering
Planlagt tiltak er delvis i strid med gjeldende regulering, men er vurdert for å ikke være KU-pliktig.
Dersom varslet planarbeid er tenkt å tilrettelegge for mer trafikkskapende virksomheter enn i
gjeldende plan, mener vi planbeskrivelsen bør inneholde en trafikkvurdering. Vurdering bør i så
tilfelle ta for seg konsekvensene for trafikken på overordnet vegnett som følge av at formål endres.
Byggegrense
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Gjeldende regulering viser en byggegrense på 20 meter. På tidspunktet denne planen ble vedtatt var
det ingen konkrete planer for utvidelse av riksveg 22. I ettertid er det utarbeidet en KVU for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Både i denne og i prosjektportefølje for Bypakke Nedre
Glomma inngår forslag om kollektiv-/sambruksfelt langs riksveg 22. Tiltaket er ikke høyt prioritert i
bypakka, men det er ikke usannsynlig at det vil kunne oppstå behov for kollektiv-/sambruksfelt på
hele/deler av strekningen i framtiden. Det er ikke tatt stilling til side for utvidelse, vi ønsker derfor at
byggegrensen i detaljreguleringen settes til 30 meter fra senterlinjen til riksveg 22.
I den forbindelse minner vi for ordens skyld også om at parkeringsområder ikke legges i strid med
byggegrensen mot riksveg 22. Grunnen til dette er at vi mener slike anlegg kan regnes som
bygg/opplag, jf. veglova § 30. Det er derfor viktig at bygninger og eventuell parkeringsplass/interne
veganlegg dimensjoneres etter områdets skalering.
Krav om byggeplan
Planen grenser til riksveg 22. Planavgrensningen er lagt slik at ingen deler av riksvegen inngår i
planarbeidet. Dersom det likevel skal gjøres arbeid som på noen måte berører riksveg 22 eller
vegområdet Statens vegvesen forvalter, må det sikres at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan
før arbeidet kan igangsettes gjennom en planbestemmelse.
Støy og luft
Planinitiativet legger opp til bygging av boliger i tett tilknytning til riksveg 22 og tomta er utsatt for
vegtrafikkstøy. Klima- og miljødepartementets retningslinjer med veiledere T1442/2016 og T-1520
må legges til grunn for planleggingen. I vedlagt KU-notat står det at planarbeidet skal innebære
analyser vedrørende støy og luftkvalitet, og at nødvendige krav og avbøtende tiltak skal sikres.
Samspillseffekter mellom støy og luftforurensning øker plagen/helserisikoen, og vi mener derfor at
de to veilederne bør ses i sammenheng. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer og
luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelsene til planen. I henhold til bestemmelse 2.6 i gjeldende
områderegulering, skal støyberegninger og plan for støybeskyttelse inngå i alle
detaljreguleringsplanene. Alle beskyttelsestiltak mot støy skal også være ferdigstilt før brukstillatelse
gis.
Kryss og avkjørsler
Vi anbefaler at kryss og avkjørsler utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100
Veg- og gateutforming, kapittel D.1 (ny versjon av N100 er gjeldende fra 5. september 2018), samt
håndbok V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss.
Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter, se for eksempel kapittel D.1.1.5 i håndbok
N100. Disse tegnes inn (og målsettes) i kryss og avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt
kommer utenfor regulert vegareal, reguleres som hensynssone. Innen sikttrekanten skal eventuelle
sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over
primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, stolper eller liknende med en diameter
mindre enn 0,15 m kan stå innen sikttrekanten. Disse kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse.
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Det bør også tegnes inn frisiktsoner i kryss mellom anlegg for gående og syklende. For mer
informasjon om siktkrav i forbindelse med gang- og sykkelanlegg viser vi til V122 Sykkelhåndboka.
Trafikksikkerhet
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle
trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner.
Vi anbefaler at adkomst og andre offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens vegvesens
håndbøker. Løsninger bør planlegges slik at store kjøretøy ikke trenger å rygge, og areal tiltenkt
lekeplasser bør ikke plasseres i tilknytning til parkeringsarealer som baserer seg på ryggende
kjøretøy.
Tilrettelegging for gående og syklende
Med henvisning til nasjonale og lokalpolitiske mål om at flere skal velge kollektiv, sykkel og gange
som transportmiddel, mener vi at det må tilrettelegges for fotgjengere og syklister. Dette gjøres
blant annet i form av gode adkomstløsninger og interne, gjennomgående snarveger. Det er også
nødvendig at det tilrettelegges for mest mulig direkte adkomster for gående og syklende for hele
planområdet.
Kollektivbetjening
I planbeskrivelsen må det beskrives hvordan kollektivtransport betjener området. Det må redegjøres
for gangavstander fra området til nærmeste kollektivholdeplasser og hvordan det skal tilrettelegges
med gangsystemer ut av planområdet og til holdeplassene.
Sykkelparkering
Det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser i planen. Kravet bør formuleres på
en slik måte at det er etterprøvbart. Bestemmelsene bør også stille krav til kvaliteten på
sykkelparkeringen. Plassene bør etableres under tak og med låsemuligheter i nærhet til
inngangspartiene. Ettersom stadig flere velger elsykkel som transportmiddel bør bestemmelsene
sikre ladepunkt for elsykler i tilknytning til sykkelparkering.
Parkeringsdekning for bil
Valg av parkeringsløsninger bør beskrives i planarbeidet. Dersom bilparkering blir samlet på et sted i
planområdet, vil trafikksikkerhet i større grad ivaretas internt, det vil kunne stimulere til økt bruk av
gange, sykkel og kollektivtransport. Det vil også kunne bidra til å hindre dårlig arealutnyttelse.
Det bør tas inn en planbestemmelse som stiller et maksimumskrav til antall biloppstillingsplasser.
Planbestemmelsene bør angi hvor mange parkeringsplasser for personbiler som avsettes per
boenhet. Vi oppfordrer også til at det tilrettelegges for lading av elbil.
Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det at
prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte
byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom planog bygningslovens system og bestemmelser. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig
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betydning for personer med funksjonsnedsettelse, jf. regjeringens handlingsplan for universell
utforming 2015-2019. Planarbeidet må derfor redegjøre for å vise hvordan universell utforming
ivaretas, for eksempel skal transportsystemet være universelt utformet.
Forslagsstillers kommentar:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Trafikkskapende virksomheter: Grad av trafikkskapende virksomheter i dette planforslaget,
sammenlignet med den gjeldende reguleringsplanen er vurdert i planbeskrivelsen kapittel 7.8.
Planlagte tiltak vurderes å ikke være mer trafikkskapende enn hva gjeldende reguleringsplan
åpner for.
Byggegrense: forholdet til byggegrense mot RV er avklart med Statens vegvesen. Det er gitt
tillatelse til 27 meters byggegrense for bygningsdelen i nord (målt fra senterlinjen i RV22),
bortsett fra dette unntaket skal gjeldende byggegrense legges til grunn. Henviser til
korrespondanse med vegvesenets saksbehandler. Det legges til rette for noe trafikkareal
utenfor byggegrensene. Statens vegvesen har signalisert at de vil vurdere forholdet til dette
ved offentlig ettersyn. Planlagte prosjekt kan løses innenfor 27 meters byggegrense fra RV22.
Byggeplan: reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at byggeplan skal godkjennes av
Statens vegvesen.
Støy og luft: se kommentar til Østfold Fylkeskommune.
Kryss og avkjørsler: trafikkarealer er prosjektert i tråd med Fredrikstad kommune sin
vegnorm.
Trafikale tiltak og vegnorm: trafikkarealer er prosjektert i tråd med Fredrikstad kommune sin
vegnorm.
Parkeringsdekning for bil og sykkel er sikret i tråd med kommuneplanens bestemmelser.
Krav til universell utforming vil sikres i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift.
Statens vegvesen har adressert en del innspill av mer generell karakter, dette anses å være
ivaretatt i planforslaget.

Fredrikstad kommune – intern høringsgruppe, datert 05.03.2019
Barnetalsperson
•

Ikke hensiktsmessig å ha boliger der pga. støy og luftforhold. Hvis det blir boliger så er det
viktig at det settes av områder til gode lekearealer.
Bærekraftig samfunnsutvikling
•

•

•

Dette området er regulert til næring. BSU mener dette ikke bør endres. Området ligger rett
ved trafikkerte veier og idrettsanlegg planlegges i samme bygg, begge to momenter som
taler mot boligbygging. Støyberegninger støtter dette.
Dersom man skulle tillate oppføring av boliger:
o Uteopphold - Det er ikke i tråd med kunnskap om gode bomiljøer å legge opp til at
alt uteoppholdsareal skal være på taket. Gjeldende kommuneplan har dog ikke noe
krav til at uteoppholdsareal må være på bakkeplan, så lenge kravet om mengde er
oppfylt
o Det legges opp til omfattende parkering. Det bør i større grad legges opp bruk av
andre transporteringsmuligheter. Positivt at det legges opp til sykkelparkering.
Det er behov for gode og trygge løsninger for gang- og sykkelvei.
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•

Det er bra med tilrettelegging for aktiviteter som bowling og curling! Bemerker at disse
regnes som næring og Næringsavdelingen bør uttale seg.
Forvaltning
•

Viser til innspill fra forrige behandling i høringsgruppa: Lekeplassen burde plasseres et annet
sted med tanke på at det kunne vært nytte for flere enn de som bor der.

Idrett
•

Virksomhet idrett er positive til nye aktivitetsanlegg. Curling og bowling er nye anlegg som
kan bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen. Anlegget er innrullert i handlingsprogrammet
for idrettsanlegg og bygg 2019 -2022.
• Skal det etableres boliger må det etableres utearealer som er tilpasset antall boliger samt
uteområder som er tilgjengelig for resten av området.
• Anbefales å forholde seg til krav i den nye arealplanen.
Miljø og landbruk
•

•

•

•

•

Støy: Så og si hele planområdet er støyutsatt, og ligger i både gul og rød støysone. Rød sone
er på grunn av det høye støynivået lite egnet til støyfølsomme bruksformål som f. eks
boliger. Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T–1442) fraråder
kommunen å tillate etablering av bl.a. boliger i rød sone. Kommunen oppfordres også til å
vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger i gul støysone. Virksomhet miljø og
landbruk mener at området, på grunn av det høye støynivået, er lite egnet til boliger. Dersom
det åpnes for boligbygging i planområdet må det kreves en støyfaglig utredning som
synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal.
Utredningen må belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for
plassering av bebyggelse, og eventuelle avbøtende tiltak. Det må legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til eget uteoppholdsareal med tilfredsstillende
støyforhold.
Reguleringsbestemmelsene bør stille følgende krav:
o Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side.
o Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu
mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
o Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
Virksomhet miljø og landbruk mener at en kombinasjon av treningssenter/aktivitetssenter og
boliger i samme bygg, som det legges opp til her, ikke bør tillates.
Kommuneplanbestemmelsene 6 b) åpner heller ikke for denne kombinasjonen. Erfaringer
viser at det å legge treningssenter og bolig i samme bygg er konfliktfylt, også i nye bygg. Fra
et treningssenter kan ulike støytyper være representert; musikk, tredemøller kan forårsake
vibrasjonsstøy (støy som ikke høres, men som føles) og dropp av vekter i gulv kan forårsake
strukturstøy (støy som forplanter seg via bygningens struktur). Trenings- og aktivitetssentre
har i tillegg ofte åpent store deler av døgnet.
Luftkvalitet: Nye byggetiltak må alltid forholde seg til Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T1520. Siden det legges opp til luftfølsom bebyggelse, kan det
være behov for luftvurderinger. T-1520 gjelder også i anleggsfasen.
Bygg- og anleggsvirksomhet: Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T1442/16) skal legges til grunn ved planlegging av bygg- og
anleggsvirksomheten. Dersom støygrensene ved spesielle tilfeller ikke kan overholdes,
gjelder regelen om varsling, jf. kap 4.4 T-1442.
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•

Forurenset grunn: Det er beskrevet i varsel om oppstart at eiendommen har blitt brukt til
riggplass i forbindelse med andre anleggsarbeider. Det må gjøres en nærmere vurdering av
om området kan ha blitt forurenset, og eventuelt utarbeides en tiltaksplan for graving i
forurenset grunn.

•
•

Kommunens veinorm og belysningsnorm skal benyttes.
Det må planlegges fortau eventuelt gang- og sykkelvei langs Sorgenfri allé mot bygget. Dette
for å få et helhetlig nett for de myke trafikantene.
Det tillates ikke avkjøring fra Sorgenfri allé.
Arca Nova har planer om å oppgradere Sorgenfri allé. Planene må samordnes.

Vei

•
•
VA
•
•

Det må lages en plan for håndtering av overvann. Flomveier må vises.
Det vil antagelig bli krav om sprinkleranlegg på bygget. Tilkobling og løsning må avklares med
Teknisk drift. Tilkoblingen skal bygges iht. VA-normen.
Felles VA og Vei
•

Det kreves utbyggingsavtale for de kommunaltekniske anlegg kommunen overtar til drift og
vedlikehold.
Brann og redning
•

Siden det skal være næringsvirksomhet må det sikres nok kapasitet i ledningsrennet til
slukkevann og sprinkelvann. Mest sannsynlig er det krav om 50l/s, men dette er avhengig av
hva slags næring som er der.

Park
•
•

Krav til utearealer må tilfredsstilles. Dette gjelder både størrelse og kvalitet.
Kommunens krav til lekeplasser må følges opp i planen. Det anbefales å forholde seg til
bestemmelser i den den nye kommuneplanens arealdel.
Renovasjon
•

Fra høringsgruppe møte 3.7 ga vi disse innspill «Renovasjonsløsninger må utredes/avklares».
Foreslår at utbygger tar kontakt med renovasjon i god tid i planprosessen for å få en best
mulig tilpasset renovasjonsløsning for boenhetene.

Forslagsstillers kommentar:
•
•
•
•
•
•
•

Lek- og uteoppholdsareal er sikret i tråd med kravene i kommuneplanens arealdel.
Lekeplasser er i sin helhet flyttet og lagt på bakkeplan.
Parkering er sikret i tråd med kommuneplanens føringer.
Arealer på tak: vår vurdering er at i et område som dette, vil lek- og uteoppholdsareal på
takflater være betydelig bedre sikret og skjermet fra støy og trafikk enn arealer på bakkeplan.
Støy: se kommentar til Østfold fylkeskommune
Forurenset grunn: se kommentar til Fylkesmannen.
Tiltakshaver er kjent med at det vil bli behov for en utbyggingsavtale.
Tiltakshaver er kjent med at det kan være utfordringer knyttet til en kombinasjon av
treningssenter og boliger i samme bygg. Dette er imidlertid teknisk løsbart bl.a. ved at
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•
•
•

bygningene skilles fra hverandre (dilitasjonsfuge), og dette vil sikres ifm. fremtidig
prosjektering.
Trafikk og veinorm: se kommentar til Statens vegvesen.
Det er en avkjørsler til det regulerte byggeområdet, denne har adkomst via Mursteingsgata.
Renovasjon: Det er utarbeidet en egen renovasjonsplan i kapittel 6.15.

Fredrikstad kommune – intern høringsgruppe, datert 02.03.2021
Bærekraftig samfunnsutvikling
•

•

Medvirkning:
o I planforslaget er det ikke redegjort for hvordan medvirkning skal ivaretas. Vi
forventer at både lokalsamfunnsutvalg og lokalbefolkningen trekkes med i
planarbeidet i forbindelse med offentlig ettersyn. Smittesituasjonen knyttet til
Covid19 kan kreve at det må benyttes elektroniske møter, men det skal ikke være til
hinder for at det gjennomføres medvirkning.
o Forslagsstillers kommentar:
Medvirkning er sikret i tråd med de generelle kravene i plan- og bygningsloven, dette
er belyst i kapittel 3 Planprosessen.
Lokalsamfunnsutvalget og lokalbefolkningen vil trekkes med i planarbeidet ifm.
offentlig ettersyn
Parkering:
o Det er bra at kravene til parkering i reguleringsbestemmelsene er i samsvar med
gjeldende kommuneplan bortsett fra kravet om antall plasser for
bevegelseshemmede. Vi mener at begrunnelsen for reduksjon i antall plasser ikke er
tilfredsstillende – prosjektets størrelse er ikke god nok begrunnelse.
Det kan ikke aksepteres at kravet om sykkelparkering med overbygg kan ivaretas i
sportsbod. Vi savner også en bestemmelse om at minst 5% av sykkelplassene skal
være tilrettelagt for lastesykkel. Kommuneplanbestemmelse 18.2 sier at ved
sykkelparkeringsplass i tilknytning til offentlige bygg skal det være mulighet for lading
av elektriske sykler. Det må også med. I tillegg til gjeldende krav om antall
sykkelparkeringsplasser må det brukes stativer av typen «A-stativer» for å sikre trygg
og god låsemulighet for varierte sykkeltyper fra barnesykler til transportsykler.
Videre er det et krav i kommuneplanbestemmelse 18.3 at virksomheter skal ha lett
tilgjengelig sykkelplasser for besøkende nær inngangsparti. Etter vår oppfatning er
ikke dette fulgt opp i planforslaget. Utomhusplanen viser bilparkering nærmest
inngangspartiene, mens sykkelparkering er plassert lengst vekk.
o Forslagsstillers kommentar:
Parkering er sikret i tråd med kommuneplanens bestemmelser.
Sykkelparkering for boligene skal være i egen innendørs «sykkelgarasje», ikke som en
del av sportsbodene.
Det sikret krav om at minst 5 % av sykkelparkeringene skal forbeholdes lastesykler
samt krav om lading for elektriske sykler.
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Det er stilt krav om at sykkelparkeringene skal holde god kvalitet. Vi mener imidlertid
det for stor grad av detaljstyring å fastsette en bestemt type sykkelstativ i en
reguleringsplan. Dette kan best avklares i byggesøknadsprosess.
Sykkelparkeringsplassene har generelt blitt flyttet på og gitt en spredt og logisk
plassering. Det er ikke nødvendigvis slik at alle sykkelparkeringer må være nærmest
inngangene. En uforholdsmessig stor andel syklende kan komme i konflikt med de
gående.
• Mobilitetsplan: det ble gitt en utvidet tilbakemelding på det som angår mobilitetsplanen.
Som et tillegg fra høringsgruppa. Det vurderes dithen at de vesentligste punktene, også fra
den utvidede tilbakemeldingen, er oppsummert i denne oversikten.
o Vi mener at mobilitetsplanen som følger planforslaget (datert 11.02.21), ikke svarer
ut med analyse av gode løsninger for gange og sykkel. Det gjelder både lokalisering
av sykkelparkering, gangforbindelser og gangareal ved inngangspartiene.
o Mobilitetsplanleggeren har kun nærhet til tjenester utenfor sitt eget område som
argument for redusert bilavhengighet. Ingen tiltak i eget område er analysert som
løsning for minst mulig bilavhengighet.
o Mobilitetsplanen beskriver at sykkelparkeringsplassene har egne plasser til
sykkelvogn. Tilbudet på området er blant annet bowling, en kjent familieaktivitet.
Barnefamilier som sykler med sykkelvogn til Arildsborg for å bowle, skal parkere
sykkel i eget anlegg for så å la barna springe over bilparkeringsplass med ryggende
biler. Vi mener derfor at mulighet for sikker gangforbindelse mellom sykkelparkering
og inngangsparti må analyseres.
o Forslagstillers kommentar:
Det er lagt inn et betydelig antall parkeringsplasser for sykkel i planen. I tråd med
føringene av kommuneplanens arealdel. Kravet til parkering er basert på et antall
kvadratmeter bebyggelse. Husk at bowling og curling er svært arealkrevende anlegg,
med store baner og mange kvadratmeter fordelt på et relativt lavt antall brukere. Det
vil derfor være færre brukere per kvadratmeter på bowling og curling sammenlignet
med f.eks. treningssenter. På bakgrunn av dette mener vi det er lagt inn et høyt antall
sykkelparkeringer i planen.
Det er lagt vekt på at sykkelparkeringer skal ha en spredt men logisk og attraktiv
plassering i planområdet. Illustrasjonen i mobilitetsplanen bygger på
illustrasjonen/utomhusplanen fra arkitekt.
Det er også lagt inn rekkefølgekrav om fremføring av gangforbindelse som vil koble
seg på eksisterende gangveier i sørvest. Se figur 19 i planbeskrivelsen, figur 3 i
mobilitetsplanen og rekkefølgekrav i bestemmelsene.
I revidert mobilitetsplan er det også fremhevet hvordan innendørs sykkelparkering
planlegges etablert. Dette kom ikke tydelig nok frem i tidligere versjon.
I det reviderte prosjektet sykkelparkeringene gitt en hensiktsmessig og logisk
plassering, flere er også plassert meget nærme inngangene.
Skoleetaten
• Ledig skolekapasitet for barneskole og ungdomsskole per d.d.
• Ingen kommentarer til mobilitetsplan!
Kommunaltekniske forhold
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•

•

Renovasjon
o Utbygger har hatt dialog med renovasjon tidligere og kommet til enighet om valgt
løsning. Renovasjonstekniske plan i dokumentet er derfor foreløpig i orden.
o Forslagsstillers kommentar:
Synspunkt som angår renovasjon oppfattes å være ivaretatt i planforslaget.
Brann
o Slokkevann – krav til slokkevann for denne type bebyggelse er 50 liter pr. sekund i
henhold til byggteknisk forskrift, TEK17 § 11-17.
o Det må verifiseres om det er tilstrekkelig vannkapasitet til slokkevann og
sprinkleranlegg i området.
o Utomhusplan – må vise adkomstveier og oppstillingsplasser for brannvesenet.
Planforslaget viser oppstillingsplass for brann i rv 22, Sarpsborgveien. Dette må være
feil.
o Omfang av oppstillingsplasser er avhengig av hvilken planløsning som velges. Skissen
i planforslaget antyder planløsning med 2 trapperom. Et trapperom beregnet for
evakuering og ett trapperom beregnet for redningsinnsats.
o Nedenfor følger utdrag fra «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskap i Fredrikstad».

o

Forslagsstillers kommentar:
I utomhusplanen er det vist oppstillingsplass for stigebil. Det kan også stå stigebil i
Sorgenfri Alle ved behov.
VA-ingeniør har undersøkt saken, og det viser seg at det er tilstrekkelig
slukkekapasitet.
I utomhusplanen datert 22.01.21 var det visst oppstillingsplass i Sorgenfri Allé, ikke
Sarpsborgveien.
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Flere av innspillene til Brann vurderes å være mest relevante for senere
detaljprosjektering. Imidlertid anses det at innspillene/kravene kan ivaretas i
prosjektet.
•

VA
o
o
o
o
o

•

Det er kun vannledning i Mursteinsgata. Det må vurderes om det er behov for flere
brannkummer og eventuell plassering.
I redegjørelsen for overvann står det et sted at det er brukt klimafaktor 1,4. Vårt krav
er 1,5. Det er brukt ulik konsentrasjonstid for feltet. Det står både 10 og 15 min.
Det må utredes nærmere hvordan man skal fordrøye vannet på tomta.
Det kreves en utbyggingsavtale for dette prosjektet.
Forslagsstillers kommentar:
Plan for håndtering av overvann er oppdatert/revidert av VA-konsulent. Dette er
sendt kommunen.
Kommunens veinorm er lagt til grunn for de deler av reguleringsplanen som berører
veiareal.
Det er kjent for utbygger at det kan bli behov for en utbyggingsavtale.

Vei
o

Kommunens veinorm og belysningsnorm skal benyttes. Der det er planlagt gang og
sykkelvei langs Sorgenfri allé mot bygget. Dette for å få et helhetlig nett for de myke
trafikantene.
o Avkjøring fra Sorgenfri allé er lagt om til Mursteingata, det er bra.
o Arca Nova har planer om å oppgradere Sorgenfri allé. Planene må samordnes med
andre planer i området. Da tenker vi på overganger og tilkoblinger med gang og
sykkelvei osv.
o Det kreves utbyggingsavtale for de kommunaltekniske anlegg kommunen overtar til
drift og vedlikehold.
o Forslagsstillers kommentar:
Kommunen vegnorm er benyttet i planleggingen. Belysningsnorm blir relevant ifm.
rammesøknad/IG.
Dette planarbeidet er samordnet med tilstøtende planarbeider.
Det er kjent for utbygger at det kan bli behov for en utbyggingsavtale.
Helse og velferd
•

Hov stiller seg bak innspill fra Boligbygg om at kommunen skal ha mulighet til å kjøpe inntil
10% av boligene i begge områdene. Dette reguleres gjennom en utbyggingsavtale.
o Forslagsstillers kommentar:
Angående kjøp av boliger er dette noe som må avklares i en utbyggingsavtale.
Bygg og eiendom
•

Kommunen skal ha mulighet til å kjøpe inntil 10% av boligene i dette området. Dette
reguleres gjennom en utbyggingsavtale.
o Forslagsstillers kommentar:
Se kommentaren til helse og velferd.
Uteområder/friluftsområder
Park
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•
•
•

Uteoppholdsareal må være i samsvar med arealkrav i kommuneplanen.
BLK- området må tilfredsstille krav til universell utforming i henhold til TEK17.
Offentlig uteoppholdsareal med lekeplass/ -er skal plasseres lett tilgjengelig fra boligene med
trygg, trafikksikker og bilfri adkomst. Med lett tilgjengelig mener vi tilgjengelighet i form av
gode gang- og sykkelforbindelser, visuell tilgjengelighet. Adkomstvei gjennom
parkeringsplass regnes ikke som trygg.
• Krav til sandlekeplass må tilfredsstilles. Vi mener fortsatt at plassering av sandlekeplass for
minste barn på bakkenivå enn bedre enn plassering på takflater og foreslår at sandlekeplass
legges på bakkenivå i grøntområdet BKL. Den kan ligge enten for seg selv eller som en del av
kvartalslekeplass. Ved bruk av denne løsningen må lekeplassens funksjoner og arealer
summeres.
• Sandlekeplassen skal stimulere til ulike aktivitetsfunksjoner hos barna fra ett til seks år.
• Kvartalslekeplassen skal være tilpasset barn i aldersgruppa fra seks år og oppover.
• Kvartalslekeplass skal utformes i samsvar med «Normaler for utomhusanlegg i Fredrikstad»
• Det vises til avstand på under 400 meter i luftlinje til nærmiljøpark ved Capjon park som kan
fungere som nærmiljøpark for prosjektet. Her bør det sees på mulige løsninger og tiltak for å
sikre trygg gangog sykkelforbindelse mellom boligområdet og nærmiljøparken.
• Utomhusplan er vanskelig å lese- høydekoter kommer ikke tydelig fram. Utomhusplan viser
lekeplass på størrelse av sandlekeplass der hvor det skal etableres kvartalslekeplass.
• Forslagsstillers kommentar:
Krav til lek og uteoppholdsareal er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Sandlekeplass er flyttet til bakkenivå, innenfor BLK.
Det er sikret kvalitetskrav til både sandlekeplass og kvartalslekeplass.
Angående tilkomst til nærmiljøpark, så er det stilt krav om etablering av gang- og sykkelveier
og veikrysninger som leder i retning mot nærmiljøparken.
Miljø og landbruk
•

•
•

Støy: Hvis det skal tillates bygging i gul- og rød støysone er det viktig å sikre kvaliteter for
godt lydmiljø i planløsningene. For å sikre dette anbefaler retningslinje T-1442/16 at det må
stilles krav til følgende:
o Gjennomgående leiligheter med tilgang til stille side. Alle boenheter skal ha tilgang til
stille side, slik at vindu for oppholdsrom vender mot stille side.
o Størst mulig andel og minimum 50% av antall oppholdsrom til støyfølsomt
bruksformål skal vende mot (og ha vindu eller dør) mot stille side. Dette inkluderer
minst ett soverom.
o Vinduer i soverom på støyutsatt side og som i tillegg er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.
o Støykrav til uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt. Dette innebærer at alle
boenheter skal ha tilgang til et stille utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdikravet i tabell 3 i T1442/2016.
o Støytiltak skal utføres og ferdigstilles før brukstillatelse gis. Om mulig skal støytiltak
utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy.
Kravene må sikres og gjøres juridisk bindende gjennom oppdatering av planbestemmelsene.
Kombinasjonsbygg: Med henvisning til tidligere uttalelse har kommunen erfaring med at
næringsvirksomhet og boliger i samme bygning ofte fører til støykonflikter. Gjennom
81

planbestemmelser må det derfor sikres at næringsdelen ikke kan endres på en slik måte at
nye støyproblemer oppstår. Der kombinasjonslokaler som dette skal etableres må det vises
stor omtanke ved planløsning og prosjektering av lyd/vibrasjonsisolering.
• Uteoppholdsareal og lekeplass: Uteoppholdsarealet skal plasseres og utformes slik at det
oppnås god kvalitet med hensyn til sol- og lysforhold. Det må utredes om planlagte
uteoppholdsareal/lekeplass har tilfredsstillende dagslysforhold.
• Forslagsstillers kommentar:
Det sikres nødvendig krav/bestemmelser mtp. støy.
Reguleringsplanen stiller krav om særskilte prosjekteringskrav for å unngå vibrasjoner og støy
mellom de ulike seksjonene.
Sol og lysforhold: i revidert planforslag er planområdet utvidet mot nord. Dette medfører at
den nordre del av planområdet får bedre lysforhold. Det skal også legges til at
uteoppholdsarealene på takflatene vil ha gode solforhold.
Aktive Liv
•

Uteoppholdsarealer skal utformes slik at det oppnås god kvalitet. Kvartalslekeplass skal
utformes i henhold til normaler for uteoppholdsarealer. Det er viktig at kvartalslekeplassen
er godt tilrettelagt og offentlig for allmenheten i nærområdet.
• Forslagsstillers kommentar:
Lekeplassen har god tilgjengelighet for andre brukere utenfor planområdet.
Barnetalsperson
•

•

•

Lekeplasser er ivaretatt i detaljreguleringen. Barnetalsperson anbefaler at sandlekeplasser
for små barn legges til bakkeplan. Lett tilgjengelig og trygg adkomst må sikres for brukere av
lekeplassen.
I detaljreguleringen bemerkes punkt 5.11- barnehagedekning. Per dags dato er det to
barnehager i området, Løen barnehage og Sesam familiebarnehage. Familiebarnehager har
meget begrenset antall plasser, og med utbygging i området er det ikke tilfredsstillende
barnehagedekning ved eksisterende barnehager.
Forslagsstillers kommentar:
Krav til lekeplasser og uteoppholdsareal er sikret i reguleringsplanens kart og bestemmelser.
Dette er i tråd med kommuneplanens krav.
Sandlekeplass er flyttet til bakkeplan.
Medvirkning: Se kommentar til bærekraftig samfunnsutvikling
Barnehage: reguleringsplanen tar ikke stilling til dagens barnehagedekning, men påpeker
hvilke barnehager som finnes i nærområdet.
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Nedenfor følger innspill mottatt ifm. utvidelse av planområdet
Statens vegvesen, datert 27.01.2021
•
•

På lekeplassen må det skjermes mot trafikkstøy iht. retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016).
Vi viser også til våre innspill i brev av 21. februar 2019 ved første gangs varsling.

Forslagsstillers kommentar:
•
•

Reguleringsplanens bestemmelser sikrer nødvendige krav til støyskjerming av lekeplass.
Reguleringsplanens bestemmelser sikrer strenge krav til behandling av støy.
Tidligere mottatte innspill er sikret i reguleringsplanen.

Statsforvalteren, datert 04.02.2021
•
•
•

Vi ser det som positivt at det vurderes andre løsninger enn det som ble skissert i 2020. Den
varslede utvidelsen vil denne gangen ikke gå på bekostning av et regulert friområde.
Vi forutsetter at det gjøres en vurdering av gjenværende boligtomts utearealer slik at også
beboerne her får tilstrekkelig med uteareal.
Vi viser ellers til våre tidligere innspill til planarbeidet. Ellers viser vi til kommunens ansvar
som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 28. januar 2021,
og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal arealplanlegging. Vi vil komme tilbake
til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og regionale
hensynene er fulgt opp.

Forslagsstillers kommentar:
•
•

Den gjenværende boligeiendommen vil ha tilstrekkelig uteoppholdsareal i tråd med kravene i
kommuneplanens arealdel.
Tidligere mottatte innspill er sikret i reguleringsplanen.

Viken fylkeskommune, datert 08.02.2021
•

•
•

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i
planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser: Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med
trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken fylkeskommune
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.
Avdeling for samferdsel og avdeling for kulturarv har ingen nye merknader til foreslått
endring av planområdet.
For øvrig viser vi til våre tidligere innspill i saken. Det forutsettes at vi får planforslaget
oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn.

Forslagsstillers kommentar:
•
•

Kulturminneloven § 8 er sikret i reguleringsplanen.
Tidligere mottatte innspill er sikret i reguleringsplanen.
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Lisbeth Danielsen, Mursteinsgata 11, datert 21.01.2021
•

Jeg er ikke negativ til lekepark/grønt areala som blir liggende tett inntil min leilighet. Men
håper ikke det blir lekeapparater som fører mye støy med seg. Lykke til med utbygging. Jeg er
veldig spent på om jeg fortsatt vil se brua.

Forslagsstillers kommentar:
•

•

Lekeapparatene skal beregnes mtp. å tilfredsstille forventningene til en kvartalslekeplass. Det
innebærer en tilrettelegging for de litt eldre barna. Aktuelle kvalitetskrav er sikret i
reguleringsplanens bestemmelser.
Lykkeønskninger verdsettes.

Eileen Dalåmomo, Mursteinsgata 17, datert 02.02.2021
•

•

•

En lekeplass anlagt inneklemt mellom 2(3 medregnet 9-manns boligen) private områder og
tett inntil en 9-mannsbolig, som en liten tarm utfra opprinnelig areal, burde være
unødvendig.
Det er vanlig at lekeområder også tiltrekker seg eldre barn/ungdom på kvelder og helger. Det
vil derfor medføre støy fra barn på dag/ettermiddag – og fra ungdom på kveld og helger, for
beboerne rundt dette lille arealet utbygger ønsker å benytte.
At en utbygger planlegger flere boenheter i høyden, enn først tenkt, rettferdiggjør ikke at
pålagt grøntområde/lekeområde puttes inn på ethvert mulig ledig areal, for å unngå å bruke
opprinnelig areal til dette formålet. Utbygger bør planlegge lekeplass innenfor opprinnelig
areal slik at dette ikke medfører unødig ulemper for beboere i eksisterende bebyggelse.

Forslagsstillers kommentar:
•
•

•

Sorgenfriområdet er i utvikling, dette har blant annet sammenheng med dets gode
tilgjengelighet til kollektivtransport, sentrumsfunksjoner og offentlig infrastruktur.
Det er et generelt krav om tilrettelegging av lek- og uteoppholdsareal til alle nye
boligprosjekt. Dette er for å sikre gode kvaliteter til de fremtidige beboerne. Eksisterende
beboere kan også benyttes seg av deler av de lek- og uteoppholdsarealene som er tiltenkt
prosjektet.
Den aktuelle eiendommen som nå ervervet i forbindelse med dette planarbeidet vurderes å
være godt egnet til å inngå i det aktuelle utbyggingsprosjektet, og en god tilpasning til annen
planlagt bebyggelse i området.

Ivar Otto Voll, Mursteinsgata 33, datert 20.01.2021
•

Dette er et meget fredelig og rolig område og det bor mest eldre beboere. Jeg ønsker ikke
bråk og skrik mesteparten av dagen. Det er meget bra at område foran boligblokka er
skrinlagt.

Forslagsstillers kommentar:
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•
•

Det er vanskelig å forutse hva slags støynivå det vil være på en slik lekeplass. Viser for øvrig til
kommentaret til innspillet fra Lisbeth Danielsen.
Det skal også legges til at barn og unge tilbringer store deler av dagen (ukedagene) i
barnehage og skole.

Per Lindquist, Mursteinsgata 17, datert 10.02.2021
Den varslede utvidelse av planområdet 303/1787, med tillegg av deler fra arealene 303/956 og
303/957 er vel innenfor det akseptable. Dette forutsetter at området mot 303/1352 blir avskjermet
med beplantning eller lignende, samt at avstander fra lekeapparat og installasjoner til tomtegrenser
blir i henhold til loven.
Ved gjennomgang av vedlagt konsekvensutredningsnotat (KU) fremkommer det ingen merknader
eller kommentarer til grunnforholdene på arealet 303/1787. En rekke miljø og helserelaterte
momenter er nevnt, men det viktigste, slik som grunnforhold er utelatt. Dette er meget betenkelig da
vi vet at grunnen i området er meget svak, og at faren for negative konsekvenser vil øke betydelig
ved utgraving og flytting av masse.
Som tidligere nevnt i tilbakemeldinger om planarbeidet, er det påpekt fra beboerne at
grunnforholdene er leire som kan være ustabil. Dette er noe myndighetene må ta på alvor og det er
betenkelig at de kan tillate bygg av denne størrelse på dette området. Dette går også utenfor den
opprinnelige reguleringsplan, da dette planlagte bygget blir betydelig høyere og større enn det som
reguleringsplanen forespeilet opprinnelig.
Jeg har ingen geologiske eller geotekniske kunnskaper, men erfaringsmessig vil slik byggevirksomhet
forårsake støy og rystelser, noe som kan gi setningsskader på nærliggende boliger.
Jeg håper kommunen er sitt ansvar bevisst og vi har alle hendelsen på Gjerdrum i friskt minne.

Forslagsstillers kommentar
•
•
•

•

•

Det er sikret i bestemmelsene at det skal etableres et fysisk skille i form av gjerde heller hekk
mot tilstøtende boligeiendommer.
Ny bebyggelse og anlegg vil bli prosjektert og etablert i tråd med gjeldende lovverk.
Det er foretatt en geoteknisk grunnundersøkelse på området. Dette arbeidet avdekker hva
som må gjøres for å sikre de geotekniske forholdene og områdestabiliteten.
Reguleringsplanen stiller nødvendige krav vedrørende dette.
Behovet for konsekvensutredning er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger, der
aktuelle utredningstemaer er definert. På bakgrunn av dette er det konkludert med at tiltaket
ikke utløser krav om konsekvensutredning.
Planlagte tiltak representerer en noe høyere gesimshøyde for deler av bebyggelsen
sammenlignet med gjeldende reguleringsplan. Samtidig har man også for deler av
bebyggelsen lagt høyden på et lavere nivå enn gjeldende maksgrense. Når det gjelder
utnyttelsesgrad/BYA, så er utnyttelsen i dette prosjektet mindre enn øvre grense i gjeldende
reguleringsplan.
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