PlanID.: 3004 1129

Ekelundveien
-DetaljreguleringPlanbeskrivelse, 16.09.2020.
Vedtatt av Fredrikstad bystyre: 15.10.20, sak 135/20.

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS

1

PlanID.: 3004 1129

1 Innholdsfortegnelse
1

Innholdsfortegnelse......................................................................................................................... 2

2

Innhold............................................................................................................................................. 4
2.1

3

4

5

Vedleggsoversikt ...................................................................................................................... 4

Bakgrunn ......................................................................................................................................... 4
3.1

Hensikten med planen ............................................................................................................. 4

3.2

Planområdet ............................................................................................................................ 4

Planprosessen.................................................................................................................................. 5
4.1

Varsel om oppstart .................................................................................................................. 5

4.2

Merknader til planarbeidet ...................................................................................................... 5

4.3

Medvirkning av barn og unge .................................................................................................. 5

4.4

Krav om konsekvensutredning ................................................................................................. 5

Planstatus og rammebetingelser..................................................................................................... 6
Overordnede planer og retningslinjer .............................................................................................. 6
5.1.1

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjer ...................................... 6

5.1.2

Østfold mot 2050, fylkesplan .......................................................................................... 6

5.1.3

Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2023, vedtatt 06.12.2012 ........................................ 6

5.1.4

Gjeldende reguleringssituasjon ....................................................................................... 7

5.1.5

Gjeldende reguleringsplaner ........................................................................................... 7

5.2
6

Avvik fra overordnede planer .................................................................................................. 8

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ..................................................................................... 8
6.1

Beliggenhet .............................................................................................................................. 8

6.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk .............................................................................. 9

6.3

Grunnforhold ......................................................................................................................... 12

6.4

Sosial infrastruktur ................................................................................................................. 12

6.5

Lek, rekreasjon og idrett. ....................................................................................................... 13

6.6

Infrastruktur........................................................................................................................... 13

6.6.1

Vann og avløp ................................................................................................................ 13

6.6.2

Energiforsyning .............................................................................................................. 13

6.6.3

Klima og energiplan 2013 - 2017 ................................................................................... 13

6.7

Trafikkforhold og mobilitet .................................................................................................... 14

6.7.1

Veisystem ...................................................................................................................... 14

6.7.2

Myke trafikanter og kollektivtransport ......................................................................... 14

6.8

Støy og luftkvalitet. ................................................................................................................ 15

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS

2

PlanID.: 3004 1129

6.8.1

Trafikkstøy ..................................................................................................................... 15

6.8.1

Luftkvalitet..................................................................................................................... 16

6.9

Levekår og folkehelse ............................................................................................................ 16

6.10

Naturverdier .......................................................................................................................... 17

6.11

Kulturminner .......................................................................................................................... 18

7

Risiko- og sårbarhetsanalyse ......................................................................................................... 19

8

Planforslaget.................................................................................................................................. 23
8.1

Plantype, detaljeringsnivå ...................................................................................................... 23

8.2

Planens idé............................................................................................................................. 23

8.3

Reguleringsformål .................................................................................................................. 23

8.3.1

Byggegrense .................................................................................................................. 24

8.3.1

Hensynssone gul/rød støysone H210/H220 .................................................................. 24

8.4

Bomiljø ................................................................................................................................... 25

8.4.1

Geas-bygget – Bolig, forretning og kontor (BFK) ........................................................... 25

8.4.1

Tilpassing til eksisterende bebyggelse .......................................................................... 26

8.4.2

Uteoppholdsareal .......................................................................................................... 26

8.4.3

Lek- og rekreasjon ......................................................................................................... 29

8.4.4

Tilgjengelighet ............................................................................................................... 30

8.4.5

Adkomst og parkering ................................................................................................... 30

8.4.6

Avfallshåndtering........................................................................................................... 31

8.4.7

Annen veigrunn – snødeponi ........................................................................................ 31

8.5

Trafikkløsning ......................................................................................................................... 31

8.6

Tilkobling til vann- og avløpsnett. .......................................................................................... 31

9

Virkninger av planforslaget ........................................................................................................... 32
9.1

Formålsendring fra kontor til bolig ........................................................................................ 32

9.2

Virkninger for naboeiendommer ........................................................................................... 32

9.3

Bortfall av eksisterende parkeringsplasser på mark............................................................... 32

10

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven ................................................................. 32

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS

3

PlanID.: 3004 1129

2 Innhold
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.
Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2016 - 2020.

2.1 Vedleggsoversikt
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen.
1. Renovasjonsteknisk plan, datert 09.02.2018
2. Sammendrag av innspill til planarbeidet
3. Støyberegning, trafikkstøy datert 14.09.2015.
4. Situasjonsplan og snitt, datert september 2017.

3 Bakgrunn
Planforslaget er innsendt av Stenseth Grimsrud Arkitekter som plankonsulent på vegne av forslagsstiller
Christianslund allé 2 AS.

3.1 Hensikten med planen
I reguleringsplan for Veumveien 39-41 fra 2004 vises den nordre delen av planområdet, gnr. 209, bnr.
435 med planformålet «kontor». Dette arealet ble i sin tid regulert som et tilleggsareal til nabobygget i
Christianslund allé 2 (omtalt som Geas-bygget), som den gangen framsto som et rent kontorbygg med
forretning og annen næring på gateplan. Med tiden er kontorformålet endret til boligformål, og det er
derfor lite aktuelt å utnytte naboeiendommen gnr. 209, bnr. 435 til kontor. Eiendommen ligger som et
ubebygd område i en ellers bymessig boliggate. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for én
boligblokk i tre etasjer med parkeringskjeller.
Boligbebyggelsen i Christianslund allé 2 er regulert til kontorformål. Siden det ikke er samsvar mellom
eksisterende bruk og regulert formål ønsker Fredrikstad kommune at det ryddes opp i plansituasjonen
ved at Christianslund allé 2 tas inn i planen som et kombinert formål for bolig/forretning/kontor.

3.2 Planområdet
Planområdet ligger mellom Veumveien og Ekelundveien nord for Christianslundkrysset. Området rundt
er preget av ulike typer boligbebyggelse. Planområdet ligger forholdsvis sentralt med 1,8 km
gangavstand til f.eks. Værsteområdet eller rådhuset i Fredrikstad, og med kort avstand til barnehage og
skoler.
Planområdet dekker et areal på ca. 3,7 daa, hvorav det aktuelle området for nybygg omfatter ca. 470 m2.
Alle eiendomsgrensene som berører det aktuelle tiltaket på eiendommen gnr. 209, bnr. 435 er sikre. En
eiendomsgrense som strekker seg langs senter av Ekelundveien er imidlertid usikker. Mot Ekelundveien
er planen avgrenset av reguleringsgrensen til tilstøtende plan. Usikkerheten rundt denne
eiendomsgrensen vil derfor ikke ha noen betydning for gjennomføringen av tiltak etter planen.
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4 Planprosessen
4.1 Varsel om oppstart
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad 13.03.2015. Naboer og
offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 09.03.2015 med innspillfrist 20.04.2015.

4.2 Merknader til planarbeidet
Det er mottatt innspill fra åtte instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i
forkortet utgave i vedlegg 2.

4.3 Medvirkning av barn og unge
Det er ikke gjort egne medvirkningsopplegg for barn i planprosessen. I forbindelse med
lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad kommune ble det i 2002 gjennomført en stedsanalyse for
Trosvik. Som en del av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som lekeområder,
snarveier, utrygge veier og områder ble kartlagt.
I forbindelse med barnetråkkregistreringen ble lekeplassene ved Christianslund allé, fotballbanen
Mercur og Trosvik skole markert som naturlige lekeområder i nærheten av planområdet. Kryssing av
Veumveien og deler av Christianslund allé ble pekt ut som utrygge veiområder. Opphøyede gangfelt ble
skissert som mulige trafikksikkerhetstiltak for å bedre situasjonen.
Det ble ikke gjort registreringer innenfor selve planområdet, og det er ingen tegn som tyder på at
planområdet benyttes for lek. Imidlertid er det grunn til å tro at en snarvei fra Ekelundveien mot
Veumveien krysser arealet. Denne funksjonen vil opprettholdes ved at planområdet tilknyttes den
eksisterende gangpassasjen rett nord for planområdet. På grunn av sikkerheten til lekeplassen vil det
måtte settes opp en port.
Da barns medvirkning i lokalsamfunnsprosjektet ansees som dekkende for barns situasjon i området, er
det ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til medvirkning fra barn og unge ved detaljreguleringen.
Kommunens barnetalsperson er blitt gitt anledning til å uttale seg til planinitiativet. Lovens krav om
medvirkning vurderes som godt ivaretatt.

4.4 Krav om konsekvensutredning
Planinitiativet ble ved varsel om oppstart vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om
konsekvensutredning (FOR 2014-12-19 nr. 1726), og vil ikke falle inn under planer som skal vurderes
etter forskriften. Ny forskrift trådte i kraft 1.7.2017. Etter overgangsbestemmelsen, § 39, omfattes ikke
planer av denne forskriften hvis saksbehandlingen av planen ble startet. Tiltaket ville trolig heller ikke
utløst konsekvensutredning etter den nye forskriften.
En ser derfor ikke behov for å utarbeide et planprogram/konsekvensutredning av tiltaket. Relevante
tema som omhandler miljø og samfunn, heriblant støy og støv vil allikevel utredes gjennom
planbeskrivelsen.
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5 Planstatus og rammebetingelser
Overordnede planer og retningslinjer
5.1.1

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjer

Følgende nasjonale retningslinjer er hensyntatt i utarbeidelsen av planforslaget:
a) Rpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingen, 1995: Relevant for planforslaget er ønsket
om at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø. Med begrensningene nærheten til vei gir, har barnas behov dannet rammene for
utformingen av planen. Arealknappheten begrenser muligheten for å opparbeide større
lekeområder innenfor planområdet, men nærområdet har gode tilbud for barn og unge.
b) Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014: Et hovedmål
er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer en samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.
Med den svært sentrale beliggenheten vil det være enkelt å etablere boliger i tråd med
målsettingene i de statlige retningslinjene i dette området.
c) Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
Hovedmålet med planretningslinjen er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser gjennom tiltak
som bla. fremmer energieffektivisering i bygg, klimavennlige transportformer og reduserer andelen
fossile energibærere. Det skal delvis etableres blokkbebyggelse i planområdet, noe som i seg selv er
en areal- og energieffektiv boligform. Utbyggingen vil skje i henhold til gjeldende regelverk mht.
energikrav.
5.1.2

Østfold mot 2050, fylkesplan

Fylkesplanen for Østfold ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2018. En av målsettingene i fylkesplanen er
å legge til rette for fortetting av sentrumsnære arealer framfor å ta i bruk mindre sentrale områder.
Planområdet ligger sentralt innenfor arealet som i fylkesplanen er markert som nåværende
tettbebyggelse. Arealet ligger i dag uutnyttet og tett opp mot etablert infrastruktur. Planinitiativet om
en høy utnyttelse av dette arealet er i tråd med målsettingen om samordnet areal- og
transportplanlegging og fortetting med kvalitet.
5.1.3

Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2023, vedtatt 06.12.2012

Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg
i kommuneplanens arealdel (gult). Videre er
det markert en nåværende sykkelvei langs
vestsiden av Veumveien. Lenger vest er
Veumbekken vist som LNF-område med
hensynssone for bevaring av naturmiljø. Dette
påvirker ikke planområdet, men kan være en
framtidig kvalitet i boligområdet.
Planområdet inngår som utbyggingsområde i
gjeldende Kommuneplanens arealdel og
kommunedelplan
for
bolig,
der
boligbyggeprogrammet åpner
for
11
boenheter innenfor planområdet.
Ca. 400 m sør for planområdet starter Figur 1. Planområdets beliggenhet i kommuneplanens arealdel.
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde
2011-2023.
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5.1.4

Gjeldende reguleringssituasjon

Det varslede planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Veumveien 39-41 og reguleringsplan for
Christianslund, og vil etter et planvedtak erstatte deler av disse to planene. I gjeldende plan for
Veumveien 39-41 er det skissert en avgrensning av framtidig bebyggelse, samt en byggegrense mot
Veumveien som vil opprettholdes i denne planen.
Endringen av plansituasjonen innebærer i hovedsak at planformålet innenfor «1» i figur 2 endres fra
kontor til bolig og at formålet innenfor «2» suppleres med boligformål, som jo dekker hoveddelen av
arealbruken i bygget. Parkeringsarealene omgjøres delvis til lekearealer. Planområdet og
omkringliggende arealer framstår i dag som et boligområde. Når det settes opp et nybygg i området, vil
det både estetisk og trafikalt sett være gunstigst for eksisterende boligbebyggelse at det etableres et
boligkompleks framfor et kontorbygg. Det er også vanskelig å finne aktuelle leietakere for et kontorbygg
i dette området, da det av mange årsaker er mer attraktiv og samfunnsnyttig å lokalisere
kontorarbeidsplasser til sentrum.

Figur 2. Reguleringssituasjonen i området. Den varslede plangrensen vist med rød stiplet linje.

5.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Veumveien 39-41, vedtatt 16.09.2004 (endres gjennom reguleringen).
Reguleringsplan for Christianslund, vedtatt 09.02.1989 (endres gjennom reguleringen).
Reguleringsplan for Christianslund Allè, vedtatt 25.04.2002.
Reguleringsplan for Christianslundkrysset, vedtatt 05.02.1976.
Bebyggelsesplan for Kniplefjellene, vedtatt 13.06.1996.
Reguleringsplan for Trosvik Skole, vedtatt 25.09.1997.
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5.2 Avvik fra overordnede planer
Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel bortsett fra
følgende punkter.
o
o

o

Krav til parkeringsdekning: Reguleringsplanen stiller krav til færre parkeringsplasser enn
kommuneplanens arealplan. Avviket er nærmere beskrevet i avsnitt 8.4.6.
Retningslinjer for uteoppholdsareal: Reguleringsplanen krever mindre arealer for leke- og
uteopphold enn retningslinjen i kommuneplanens arealdel. Dette er nærmere beskrevet i
avsnitt 8.4.3.
Området ligger delvis i gul støysone, men er ikke definert med unntakssone i kommuneplanens
arealdel. De anbefalte støygrensene i T1442/2016 skal da i utgangspunktet følges.
Prosjektet er formet for å størst mulig grad avbøte støy. Alle boliger som ligger støyutsatt til vil
få en gjennomgående utførelse, og det vil opparbeides støyfrie utomhusarealer.

6 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
6.1 Beliggenhet
Planområdet dekker ca. 3,7 daa og ligger mellom Veumveien og Ekelundveien, rett nord for
Christianslundkrysset, ca. 400 m nord for Fredrikstad sentrum.
Planområdet skrår oppover fra 9 m o. h. langs Veumveien til 13 m o.h. ved Ekelundveien, og ligger i
overgangen mellom fast fjell og de lavereliggende slettene i Fredrikstad, som stykkes opp av nordøst –
sørvestgående åsrygger.
Planområdet ligger i alle henseender sentralt. Avstanden til Fredrikstad sentrum med mange
arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner er i gang- eller sykkelavstand. Samtidig fungerer området rundt
Christianslundkrysset som et lokalsenter med f.eks. matbutikk, bakeri, blomsterbutikk, frisør,
legekontor, kiosk, bensinstasjon og med kort avstand til barnehage og skoler. Veumveien, som ligger

Figur 3. Flyfoto der den varslede plangrensen vises med rød strek, og omrisset av planlagt bebyggelse vises med svart linje.
Veumveien nederst i bildet «Geas-bygget» i sentrum av bildet.
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vest for planområdet, er en av hovedveiene inn i Fredrikstad og kan til tider oppleves som trafikkert.
Beliggenheten mot veien betinger at fasader og eventuelle balkonger skjermes mot støy.
Felles uteoppholdsareal bør legges til Ekelundveien, som blir den stille siden. Uteoppholdsarealene her
vil få bedre solforhold enn naboeiendommene på grunn av landskapet og bygningsutformingen.

6.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Figur 4. Gangavstand/tid fra planområdet til noen utvalgte funksjoner.

Planområdet er i dag bebygget med bygningen i Christianslund allé 2, omtalt som «Geas-bygget».
Bygningen fungerte tidligere som næring/kontorlokale og er siden bruksendret til næring/boligformål.
Den delen av tomta som ønskes bebygget, framstår i dag delvis som et uopparbeidet område dekket
med krattvegetasjon og oppfylt med grus og delvis opparbeidet som privat parkeringsplass.
Christianslund allé 2 og Veumveien 41 fungerer som boligblokk i 3 etasjer, samt en inntrukken 4. etasje.
Bygningene følger gateløpet mot Veumveien og har uteområder mot Ekelundveien. Den planlagte
bebyggelse vil føres opp på samme måte, eller eventuelt ligge litt lavere mot Ekelundveien. Bebyggelsen
ellers i området er stort sett frittliggende småhusbebyggelse med et stort innslag av to - til
firemannsboliger.

Figur 5. Planområdet sett fra vest med Veumveien 41 til venstre og Geas-bygget til høyre (perspektivet er fordreid).
Nybygget kommer i sentrum av fotografiet.
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Figur 6. Veumveien 41 sett fra planområdet.

Figur 7. Planområdet sett fra øst. Geas-bygget til høyre. Her vises garasjeporten som også vil bli kjøreadkomst til
planområdet. Asfaltplassen til høyre i bildet vil bli lekeområde.
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Figur 8. Bebyggelsen nord for Veumveien

Figur 9. Området øst for planområdet framstår som et litt utflytende trafikkareal. Utearealene til naboeiendommen til
høyre. Parkeringsaralet i forgrunnen vil opparbeides som leke- og uteoppholdsareal.
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6.3 Grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense og
består av fast fjell og tykk havavsetning og/eller
strandavsetninger. Figuren til høyre viser et
oversiktskart over løsmassene i området. Rosa
viser fast fjell, lys gråblå viser strandavsetninger
og mørkere blå tykke havavsetninger. Kartet,
utarbeidet i målestokk 1:50 000, er svært
generalisert og gir ingen indikasjon om hva som
befinner seg lenger ned i grunnen. Kartet er ikke
detaljert nok for planformål, og er derfor
supplert med befaringer i området.
Mellom de to eksisterende bygningene er deler
av terrenget oppfylt for parkeringsplass.
Nedenfor parkeringsplassen, nede ved
Veumveien og tett mot Geas-bygget, stikker det
flere steder fast fjell opp i dagen. Mot
Veumveien 41 stikker også et større parti med
fjell opp i dagen. Disse fjellpartiene kommer ikke Figur 10. Utsnitt av oversiktskart over løsmasser (NGU)
fram i oversiktskartet som er tilgjengelig på NGU
sine nettsider. Byggegrunnen ansees etter
befaring som god, og tiltaket vil ikke påvirke
områdestabiliteten.

Figur 11. Fotografier fra byggetomta som viser fast fjell.

6.4 Sosial infrastruktur
Planområdet ligger ved Christianslundkrysset som danner lokalsenteret i området, med svært kort
avstand til f.eks. skoler, barnehage og butikker.
Det finnes dagligvarehandel, bakeri, frisør mm. i nabobygningene. Trosvik barneskole (1-7 trinn og SFO)
ligger på den andre siden av Veumveien ca. 300 m nordvest for planområdet. Etter barnehage- og
skolebruksplan 2015 – 2025, har skolen store kapasitetsproblemer samtidig som den står overfor en
vedvarende elevtallsøkning i skolekretsen. Med tanke på at kommunen ønsker en fortetting i, og i
nærheten av bykjernen, har kommunen igangsatt en utvidelse av skolen med 12 nye klasserom.
Tilbygget skal stå ferdig høsten 2019. Videre er det gangavstand til Kvernhuset ungdomsskole (1,5 km),
Frederik II videregående skole (350 m) og tre barnehager (innenfor en radius på 500 m).
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6.5 Lek, rekreasjon og idrett.
Nærområdet byr på muligheter for rekreasjon og uteopphold langs f.eks. Veumbekken.
Fredrikstadmarka – Bjørndalen ligger også nært planområdet, og nærmeste naturlige adkomst fra
Oredalsveien ligger om lag 700 m nordøst for planområdet.
De aller minste barna vil få gode og trygge lekeområder innenfor planområdet, der bygningsmassen og
tilstøtende områder vil skape en omramming av et indre lekeareal. For større barn vil i tillegg Trosvik
skole bli et naturlig tilholdssted. Skolen er lett tilgjengelig og brukes av barn i fritiden i dag. Her finnes
det bla. lekeapparater og fotballbaner som fritt kan brukes. Noe lenger nord ligger Trosvikbanen.
Siden planområdet ligger forholdsvis sentrumsnært, vil kulturtilbudet i sentrum være viktig for mange.
Gangavstand til Stortorvet er f.eks. 1,5 km.

6.6 Infrastruktur
6.6.1

Vann og avløp

Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsledninger som er lagt i Veumveien.
Overvannsrammeplan, Fredrikstad kommune 2007, konkluderer med at det er behov for omfattende
overvannstiltak i dette området. Fredrikstad kommune har derfor åpnet en ny overvannstunell for å få
bukt med overvannsproblematikken i området.
Siden mye av området allerede er asfaltert eller består av fast fjell, vil ikke avrenningssituasjonen
forverres vesentlig ved en gjennomføring av tiltaket. Langs nordsiden av planområdet er det i dag noe
jordsmonn med vegetasjon som vil erstattes med «harde flater» ved gjennomføring av tiltaket. Det
legges opp til at avrenningen skal forsinkes i et fordrøyningsbasseng før det eventuelt slippes over på
kommunalt overvannsnett. Siden det er knapt med areal innenfor planområdet vil det kunne være
aktuelt å fordrøye vannet med fordrøyningsbasseng på tak eller som en del av utearealene. Det finnes
løsninger der slik fordrøyning integreres i f.eks. beplantede uteoppholdsarealer.
Planen stiller et generelt krav om at overvannshåndteringen løses på en måte som ikke medfører
ulempe for naboeiendommer eller andre områder «nedstrøms» for planområdet. Rent praktisk løses
dette ved oppsamling og fordrøyning av vann slik at avrenningshastigheten til det kommunale nettet
reduseres. Det må inngås en avtale med kommunen om hvor mye vann (l/s) som tillates sluppet inn på
det kommunale overvannsnettet.
6.6.2

Energiforsyning

All nye kabler innenfor byggeområdene skal legges som jordkabel. Norgesnett Fredrikstad AS (tidligere
FEN) har nettstasjon samt høy- og lavspent kabel innenfor planområdet. Deler av dette anlegget må
legges om. Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
6.6.3

Klima og energiplan 2013 - 2017

Klima og energiplan 2013 - 2017, vedtatt 06.06.2013, har til hensikt å redusere utslippet av klimagasser
gjennom tiltak som blant annet fremmer energieffektivisering i bygg, klimavennlige transportformer og
reduserer andelen fossile energibærere.
Planen stiller ikke skjerpede krav til energibruken i den framtidige bygningen. Reguleringsplanen legger
imidlertid til rette for et begrenset antall parkeringsplasser, samtidig som det stilles krav om en praktisk
og sikker sykkelparkering. Det skal legges til rette for lading av el-biler i parkeringskjeller.
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6.7 Trafikkforhold og mobilitet
6.7.1

Veisystem

Planområdet vil få avkjørsel fra Ekelundveien via det eksisterende parkeringshuset i Geas-bygget.
Ekelundveien fungerer som adkomstvei for om lag 40 boenheter, hvorav 20 boenheter er seksjonert ut
i GEAS-bygget. Ekelundveien er ca. 3 - 5 meter bred, og uten fortau fra Geasbygget og videre nordover.
Forbi planområdet er veibredden 5 meter, og det er delvis gjort plass til langsgående sideparkering. Det
er ingen gjennomkjøringsmulighet for biler, men veien er knyttet mot Paul Holmsens vei og Eketoppen
via gang-, og sykkelvei som også fungerer som adkomstvei for tilliggende boliger. Ekelundveien er koplet
mot Christianslund Allé, som i sin tur munner ut i Veumveien (Fv 409).
6.7.2

Myke trafikanter og kollektivtransport

Det er etablert gang- og sykkelvei langs vestsiden
av Veumveien. Veien inngår i ”Rute 4,
Veumsruta” i sykkelhovedplanen datert
september 2009, og er med unntak av noen
kortere strekninger ved Repslagerveien,
sammenhengende
fra
sentrum,
forbi
planområdet og nordover forbi Kvernhuset
ungdomsskole, j. f. sykkelhovedplanen for
Fredrikstad Kommune. Planområdet er lokalisert
svært gunstig mht. sykkeltransport. Ved stenging
av Holmengata, og åpning av Veumbekken vil
sykkelruten kunne bli enda mer attraktiv.
Langs Veumveien 41, på østsiden av veien, er det
opparbeidet en gangmulighet. Denne er knyttet
mot en etablert gangsti opp mot Ekelundveien.
Forbi planområdet, fram til Christianslund allé 2
(Geas-bygget), er det ikke tilrettelagt for gående.
Området er delvis oppfylt, gjengrodd eller
planert ut. Den planerte delen brukes i dag for
«villparkering», noe som er pekt på som et
problem både fra veimyndighet og beboere i Figur 12. Rekkevidde for sykkel innenfor 15 minutter fra
området. Her vil det gjennom planarbeidet sentrum. Kart utarbeidet av geodataseksjonen i Fredrikstad
kommune. Planområdet er markert med rød sirkel i ettertid.
legges til rette for en gangpassasje. Det ligger en
kollektivholdeplass på øst-, og vestsiden av
Veumveien ved Geas-bygget. Her passerer
bussrute 351 (Fredrikstad – Veum) med om lag
14 avganger i døgnet.
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6.8 Støy og luftkvalitet.
6.8.1

Trafikkstøy

I forbindelse med planarbeidet er det gjort
støyberegninger for planområdet. Beregningene
er gjort for eksisterende og framtidig situasjon,
både med og uten bygg. Som grunnlag for
beregningene er den årlige døgngjennomsnittlige
trafikkmengden (ÅDT) framskrevet til 2035.
Beregningene viser at områdene nærmest veien
vil ligge i «rød» støysone, mens andre deler av
planområdet vil ligge i «gul sone». Den opprinnelig
planlagte løsningen var plassert i «rød sone», som
vist i figuren øverst til høyre. I de reviderte
reguleringsbestemmelser gis det ikke anledning til
å legge boliger til rød støysone.
Ut fra forholdene i området vil det være mulig å
skape støyfrie uteoppholdsområder langs østsiden
av bygningsmassen. Den planlagte bebyggelsen vil
også gi en støymessig positiv effekt for
uteoppholdsarealene til nabobygningene.
Fasadene som vender mot vest, vil ligge støyutsatt.
Med en boligstandard etter TEK17 vil ikke
trafikkstøyen være hørbar så lenge vinduene er
lukket. Dersom fasaden utformes riktig, vil det
være mulig å avbøte støy mot f.eks. verandadør og
soveromsvindu slik at fasadestøy reduseres til
under 55 dB LDEN. Eksempel på dette framkommer
i støyutredningen, der innhakk i fasaden skaper
soner med en støybelastning ned mot 42 dB. Som
grunnlag for disse beregningene er det lagt inn
heltrukket rekkverk med en høyde på 1,2 m for
hver av balkongene.

Figur 13. Kartet over viser beregnet gjennomsnittlig daglig
(LDEN) trafikkstøy i fire meters høyde med ÅDT framskrevet til
2035. Den framtidige bebyggelsen vil skjerme uteområdene
til både eksisterende og framtidige uteoppholdsarealer.

Beregningene viser at det vil være vanskelig å
oppnå en optimal skjerming for balkongene langs
vestfasaden. Det må presiseres at det her er snakk
om et døgn-gjennomsnitt. En god del av trafikken
langs Veumveien skyldes arbeidsreiser. Det ligger
blant annet flere store skoler i området som
genererer mye trafikk i deler av døgnet. Mye av
trafikkbelastningen vil finne sted i perioder da det
ikke er naturlige å oppholde seg på en vestvendt
balkong.
Med gjennomgående leiligheter og tilpasninger av
bygningskroppen vil det være mulig å skape stille
soner på balkong langs både nord- og sørsiden av
bygget. Man kan legge f.eks. soverom mot disse
arealene.
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Figur 14. Støyrapporten viser at man gjennom
bygningsmessige tiltak vil kunne oppnå tilfredsstillende
støyforhold. Med gjennomgående leiligheter vil det være
mulig å oppnå en situasjon der alle boenheter får en stille
side. Her kan f.eks. soverom plasseres.
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6.8.1

Luftkvalitet

Luftkvaliteten for deler av Fredrikstad overvåkes kontinuerlig i St. Croix-krysset. Med bakgrunn i
målinger, topografi og lokalklimatiske forhold har Fredrikstad kommune utarbeidet luftsonekart (2012)
som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).
Luftsonekartet viser en klar sammenheng mellom trafikk og konsentrasjonen av svevestøv og NO 2.
Vindretning og topografi spiller også inn. Ut fra det tilgjengelige kartmaterialet og beliggenheten til
planområdet, i forhold til kildeområdet for de største utslippene, antas det at luftkvaliteten innenfor
planområdet vil være brukbar.

Figur 15. Vintermiddelverdi 30-35 µg NO2 pr m3 (gult).

Figur 16. Høyeste døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv
35-50 µg PM10 pr m3 (oransje)

Tiltaksgrensen for NO2 er en vintermiddelverdi på 40 µg /m3, mens tiltaksgrensen for svevestøv (PM 10)
inntreffer om verdiene overstiger 35 µg /m3 oftere enn 7 døgn per år. Som det framgår av kartene over,
ligger planområdet i utkanten av kjerneområdet for luftforurensing. Verdiene viser 30-35 µg NO2 pr m3
og 35-50 µg PM10 pr m3. Veumveien er en middels trafikkert vei som vil kunne være en kilde til NO2 og
spesielt svevestøv enkelte dager i vinterhalvåret. Beregning av døgnmiddelkonsentrasjonene for
svevestøv for syv døgn med høyeste verdier langs den aktuelle strekningen av Veumveien viser verdier
under 35 µg PM10 pr m3.
Planforslaget legger ikke opp til følsom bruk som vil kunne være i konflikt med tiltaksgrensene. For å
avbøte problemet i størst mulig grad, vil lekearealer og luftinntak legges øst i planområdet med
bygningsmassen som en barriere mot Veumveien.

6.9 Levekår og folkehelse
Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I denne
reguleringsplanen kan levekårene f.eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng.
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2014 rangert levekårene i ulike soner,
basert på 12 levekårsparametere:
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1

Barneandel

7

Personer i lavinntektshusholdninger

2

Innvandrere

8

Registrert arbeidsledighet

3

Flyttinger

9

Sosialhjelpsmottakere

4

Lav utdanning.

10

Arbeidsavklaringspenger

5

Høy utdanning.

11

Unge uførepensjonister

6

Nettoinntekt

12

Andel aleneboende

Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som
helhet varierer fra 7,3 til 38,3. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Kniple» på
30,33.
Det er ingen av levekårsindikatorene som peker markant i negativ retning. Hovedvekten av boliger
innenfor levekårssonen består av to- eller firemannsboliger. Rett nord for levekårssonen «Kniple» ligger
levekårssonen «Oredalen», der det er en overvekt av villabebyggelse med en scor på 13,08. Planen vil
legge til rette for blokkbebyggelse, en boligtype det ikke er så mye av i denne delen av kommunen. En
kan se for seg at beboere fra Oredalen som ønsker en mer lettstelt bolig, vil kunne velge å bosette seg
innenfor planområdet. Dette vil øke mobiliteten i befolkningen, og åpne for at et større antall
mennesker vil bedre sine levekår.
Området er noe støyutsatt, men vil inneholde støyfrie felles leke- og uteoppholdsarealer som vil fungere
som en naturlig møteplasser for folk innenfor feltet.

6.10 Naturverdier
Det er ikke registrert naturverdier av spesiell verdi innenfor planområdet eller i nærheten.
Miljødirektoratets naturbase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase og
http://artskart.artsdatabank en.no/default.aspx
er benyttet som kilde, og det er gjort supplerende
befaring i området for å avdekke om det f.eks.
finnes hule eiker. Den nordlige siden av
planområdet avgrenses av en fjellkul med noe
vegetasjon. Resten av arealet er oppfylt og
asfaltert.
Øst for planområdet vokser det et eiketre som er
registrert som hul eik (se også omslagsfoto). Øst
for planområdet renner Veumbekken som er
registrert som et viktig bekkedrag. Sydlige deler
av Veumbekken er i dag lagt i rør, men skal etter
planen åpnes slik at vannspeilet kommer opp i
dagen.
En kan ikke se at tiltak som følge av planen vil
kunne endre forholdene rundt den hule eika eller
i Veumbekken.
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Veumbekken markert med grønn ring.
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6.11 Kulturminner
Fylkeskonservatoren uttaler at det ikke er kjent
automatisk fredede kulturminner som har behov
for særlig vern i planområdet, men at det rett
nord for planområdet finnes en vannkilde med en
lengre fjellinskripsjon tilhørende Jean Gaspard de
Cicignon, datert 1680. Kulturminnet er regulert til
bevaringsområde i tilstøtende reguleringsplan for
Veumveien
39-41
(plan-ID
0106519).
Kulturminnet berøres i utgangspunktet ikke av
tiltak innenfor planområdet, og det er viktig at
kulturminnet heller ikke kommer til skade som
følge av hendelser under anleggsarbeidet.

Figur 18. Fotografiet til høyre viser inskripsjonen i fjellet.
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7 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er basert på
en sjekkliste fra DSB.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv.
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i
planområdet eller planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
•

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede

•

Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse

•

Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)

•

Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en
teoretisk sjanse

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
•

Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig

•

Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom
reservesystem ikke fins

•

Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift
over lengre tid

•

Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige
miljøskader; system settes varig ut av drift

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært
sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

•

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte

•

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

•

Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene
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Hendelse/situasjon

Aktue
lt?

Sannsynlig

Kons.

Risk.

Kommentar/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for:
Grunnen består av fast fjell
1. Masseras/skred
Nei
2. Snø/sørpeskred
Nei
3. Flomras
Nei
4. Elveflom
Nei
5. Tidevannsflom
Nei
Aktsomhetskart viser at grunnen
6. Radongass
Ja
2
3
består av bergarter som kan avgi
radongass, se merknad etter
tabell.

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

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

1

1

Kulturminne på naboeiendom i
nord som ikke inngår i
planområdet. Området kan ikke
brukes som f.eks. riggplass.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:
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
Ne
24. Park; rekreasjonsområder
Nei
25. Vannområder for friluftsliv
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent forurensning
Nei
28. Støv og støy; industri
Nei
Området er støv-, og støyutsatt
29. Støv og støy; trafikk
Ja
3
3
fra Veumveien.

30. Støy; andre kilder
31. Forurenset grunn
32. Forurensning i sjø
33. Høyspentlinje (stråling)
34. Risikofylt industri
35. Avfallsbehandling

Nei
Nei
Nei
Nei
Ne
Nei
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36. Oljekatastrofeområde
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akuttforurensning
38. Støy og støv fra trafikk

Nei

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
45. Ulykke med gående/syklende
46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei
Nei
Nei

47. Andre ulykkespunkt
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
Ja

1

1

Trafikkvekst gir moderat økt
støybelastning.

1
2
1

2
2
3

Trafikkvekst gir økt risiko
Trafikkvekst gir økt risiko
Det vil være nødvendig å
sprenge en del i området,
noe som utgjør en risiko.

Nei
Nei

Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
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ROS-analysen viser at det er to aktuelle hendelser (nr. 6 og 29) som medfører en vurdering av om en
skal sette inn konkrete tiltak:
Hendelse 6. Radongass
Aktsomhetskart for radon (NGU/Statens strålevern, 2006) viser generelt forhøyede
urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe som gir et økt potensial for at grunnen kan avgi radongass. Fordi
grunnen innenfor planområdet inneholder fjell i dagen, er det sannsynlig at radongass kan trenge inn i
bygningen.
Radongass vil oftest være et problem i etasje mot grunn, og særlig der det er undertrykk som følge av
en skorstenseffekt eller ubalansert vifteanlegg. I det aktuelle bygget vil friskluft til ventilasjonsanlegg
tilføres fra øst i planområdet.
Når bolig tas i bruk, skal innvendig radonkonsentrasjon ligge under 100 Bq/m3. Dersom
radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 , skal det iverksettes tiltak.
Tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes dersom høye verdier av
radongass påvises ved målinger.
Hendelse 14. Kulturminne/-miljø
Kulturminne på naboeiendom i nord består av en innskrift som er hugget inn i fjellet. Tiltak innenfor
planen vil ikke berøre kulturminnet, men området kunne ha egnet seg som f.eks. riggplass.
Mulig tiltak: Anleggsarbeidet organiseres slik at naboeiendommen ikke berøres av aktiviteten.
Hendelse 29. Støv og støy; trafikk
Mye av planområdet ligger innenfor rød/gul sone mht. trafikkstøy. Det vil være nødvendig med
støyskjerming mot Veumveien. Støyberegninger viser at støyen lar seg avbøte med tette fasader mot
veien. Boligene vil ha soverom som vender mot stille side. Uteoppholdsarealer etableres på stille side.
Tiltak: Alle boliger trekkes ut av rød støysone «H210», og det stilles krav om at alle boenheter skal ha en
stille side. Planen stiller krav om avbøtende tiltak for å tilfredsstille krav. Dette vil kunne gjøres ved å
legge inn sprang i fasaden som vil fungere som støyskjerming. Slike sprang kan være aktuelle selv uten
støyproblemet.
Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.
Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler
Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende
En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt støybelastning og høyere risiko for
trafikkulykker.
Hendelse 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring
Det vil være nødvendig med en del sprengning for å kunne gjennomføre prosjektet. Sprengning er alltid
forbundet med en viss fare og ulempe. Ulykke kan også skje ved transport inn og ut av området.
Byggeplass må sikres med gjerde, og parkeringskjeller i Geas-bygget må stenges i visse faser av
byggeperioden.
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8 Planforslaget
8.1 Plantype, detaljeringsnivå
Forslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan, og vil endre gjeldende reguleringsplan.
Erfaringsmessig kan detaljerte reguleringsbestemmelser forårsake behov for reguleringsendringer eller
dispensasjoner når planen skal gjennomføres, noe som er tidkrevende og kostbart både for kommune,
utbygger og boligkjøper. Eiendommen som skal bebygges, ligger imidlertid inneklemt mellom to
eksisterende bygninger og to veier. Dette «innfill-prosjektet» åpner derfor ikke for mange muligheter.
Reguleringsplanen er detaljert utformet for å sikre at de viktigste hensynene blir ivaretatt, som f.eks.
avbøting av støy og størrelse og kvalitet på lekeområder og parkering sett i forhold til antall boenheter.

8.2 Planens idé
Hovedgrepet i planen er å legge til rette for oppføringen av et leilighetsbygg ved å gjøre bruk av et
område som i dag framstår som lavt utnyttet og litt uryddig. Grepet er en videreføring av gjeldende
plan. Siden området er støyutsatt fra Veumveien, er bebyggelsen formet slik at den skal skjerme
uteoppholdsarealene, som vil ligge i le bak bygget mot Ekelundveien. Den valgte plasseringen av
bebyggelsen er helt avgjørende for å kunne skape skjermede uteområder. Ved å legge parkering under
lekeplass og ved å bruke eksisterende avkjøring gjennom parkeringskjelleren til tilstøtende bebyggelse,
vil man oppnå en praktisk og effektiv arealutnyttelse som muliggjør trafikkfrie uteoppholdsarealer både
for framtidige og eksisterende boliger.
SG arkitekter har utarbeidet en utomhusplan (se vedlegg 4) som viser en mulig utnytelse av tomta med
8 boenheter. Utformingen av prosjektet er tilpasset den tilstøtende bebyggelsen og gateløpet langs
Veumveien. Illustrasjonsplanen viser maksimal utnyttelse av området. Med bakgrunn i høye
byggekostnader knyttet til grunnarbeidene, vil det være nødvendig med en høy arealutnyttelse.
Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende.

8.3 Reguleringsformål
SOSI

Areal m2

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BB)

1113

569

Bolig/forretning/kontor (BFK)

1802

1178

Lekeplass (L1-2)

1610

535

Planformål
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Renovasjonsanlegg (BRE)

19

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Vei (V1-2)

2010

518

Gangvei/gangareal (GG1-2)

2016

304

Annen veigrunn – tekniske anlegg (AVT)

2018

93

Annen veigrunn - grøntareal (AVG1-2)

2019

50

Parkeringsplass (P)

2082

455

Totalt alle planformål
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8.3.1

Byggegrense

Som i den opprinnelige reguleringsplanen ansees det som viktig at ny bebyggelse forholder seg til
gateløpet på samme måte som tilstøtende bebyggelse. Det er derfor lagt inn samme
høydebestemmelser, byggegrense mot nord og mot Veumveien som den framtidige bebyggelsen vil
forholde seg til. Byggegrensen omfatter areal i rød støysone, og vil med dette ikke omfatte boligareal.
Deler av parkeringskjeller og uteoppholdsareal på balkonger vil allikevel kunne legges hit.
Uteoppholdsarealet innregnes da ikke som MUA. Det var opprinnelig lagt til rette for et kontorbygg med
potensielt større etasjehøyde. Ved omreguleringen vil man kunne bygge samme etasjetall, samt
takterrasse med rekkverk innenfor de samme rammene.
8.3.1

Hensynssone gul/rød støysone H210/H220

Bebyggelsen er trukket inn i støysone H220 for å skape større støyfrie arealer i øst, og for at bebyggelsen
skal følge gateløpet på en naturlig måte. I første planutkast lå fasadene mot Veumveien delvis i både
rød og gul støysone. I revidert planutkast er bygningen trukket ut av rød støysone, og
reguleringsbestemmelsene gir ikke anledning til å bygge i rød støysone «H210». For gul støysone,
«H220», er det i reguleringsbestemmelsene definert et avvik fra støyretningslinjen T-1442 (2016) slik at
det tillates bygging under forutsetning av at alle boenheter har en stille side. Alle boenheter skal ha
tilgang til støyfrie utearealer og ha minst ett soverom som vender mot stille side. Med gjennomgående
leiligheter, og ved å gjøre bygningsmessige tilpasninger i fasaden vil det være mulig å få til dette. De
ubebygde arealene innenfor BB og på balkongene er ikke medregnet som uteoppholdsareal i planen,
men vil kunne være attraktive uteområder om ettermiddagen og kvelden da trafikkmengden avtar. Det
legges opp til at balkongene skal kunne innglasses.
Støyberegninger viser at det er mulig å avbøte støy gjennom fasadeutformingen. Figuren nedenfor viser
et eksempel der det ikke er gjort spesielle tiltak for å skjerme for støy. Støynivået på balkongene er
beregnet med et rekkverk på 1,2 meter som utgangspunkt. Der det er «innhakk» i fasaden, ligger
støybelastningen godt innenfor grenseverdiene (43, 50, 53, 41, 40, 50 dB). Her kan det f.eks. plasseres
soverom. Med bevisste tilpassinger av fasaden vil man kunne oppnå støyfrie balkonger og «stille side»
mot f.eks. soverom.

Figur 19. Utsnitt av
støyberegning. Illustrasjonen
viser situasjonen i 2 etasje for en
skissert bebyggelse som fulgte
høringsutkastet til planen. I
revidert planforslag gis det ikke
anledning til å bygge i «rød
støysone», og det stilles krav om
gjennomgående leiligheter.
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8.4 Bomiljø
Planforslaget åpner for oppføringer av bymessig blokkbebyggelse innenfor felt BB. Det er her snakk om
et mindre leilighetsbygg med ca. 8 boenheter og parkering i underetasjen. Leilighetene vil få en størrelse
på mellom ca. 45 m2 og 110 m2. Beliggenheten er svært gunstig med tanke på nærheten til butikker,
skoler, sentrumsfunksjoner mm. Den sentrale beliggenheten innebærer imidlertid at planområdet er
utsatt for støy fra Veumveien. Uteoppholdsarealene vil derfor måtte etableres på østsiden av bygningen
der det vil være begrenset med ettermiddagssol. I likhet med nabobebyggelsen i Veumveien 41 vil
leilighetene få balkonger. Enkelte av disse vil vende mot Veumeien og vil få gode solforhold om
ettermiddagen, da det også er mindre trafikk. Med riktig støydemping kan balkongene bli gode
uteoppholdsarealer.
Inngangspartiet til bygget vil legges til uteoppholdsarealet mot Ekelundveien. Det samme vil en
gangadkomst (snarvei) som krysser over Veumveien 41. En slik lokalisering bidrar til at uteområdet vil
bli mer brukt og at beboere i området har en større mulighet for å treffes. Uteoppholdsarealene vil også
fungere som en forlengelse av uteoppholdsarealene til begge naboeiendommene ved at det som i dag
framstår som en parkeringsplass endres til grønt.

Figur 20. Eksempel på mulig arealutnyttelse. Fasadeutrykket er ikke bindende for utbyggingen.

8.4.1

Geas-bygget – Bolig, forretning og kontor (BFK)

Planforslaget har ikke til hensikt å endre forholdene i den eksisterende bebyggelsen på eiendommen
209/151 (Geas-bygget). Gjeldene reguleringsplan for Christianslund presenterer Geas-bygget med
planformålene forretning og kontor. Bygningen inneholder disse funksjonene, men deler av bygningen
er i ettertid bruksendret til bolig, forretning og kontor. Kommunen ønsker gjennom reguleringen at
formålet «bolig» også skal knyttes til det aktuelle arealet. Bygningen inneholder i dag 20 boenheter over
et næringsareal, og det er ikke planer om å åpne for flere boenheter.
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8.4.1

Tilpassing til eksisterende bebyggelse

Figur 21. Snitt som viser innpassing av nybygg med takterrasse. Fasadeutrykket er ikke bindende for framtidig utbygging.

For å avbøte de negative virkningene et nybygg vil ha på lysforholdene, krever
reguleringsbestemmelsene at øverste etasje skal være inntrukket. Skissen nedenfor viser et typisk snitt
over aktuell bebyggelse planen åpner for. Geas-bygget med eksisterende parkeringskjeller til høyre i
skissen. Felt BB i plankartet åpner for en bebyggelse som tilsvarer tidligere regulert situasjon med
hensyn til høydebestemmelser, byggegrense og arealutnyttelse. Arealutnyttelsen er satt til BYA=85%.
Det skisserte prosjektet har en utnyttelse på BYA= 82,7%, og viser med dette en realistisk utnyttelse av
arealet.

Figur 22. Snitt av en mulig tomteutnyttelse.

8.4.2

Uteoppholdsareal

Retningslinjene i kommuneplanens arealdel anbefaler at det bør beregnes 80 m2 uteoppholdsarealer pr
boenheter ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner. Til sammenligning vises det i Kommunedelplan
for Fredrikstad byområde 2011-2023 til tre ulike krav, avhengig av hvor boligprosjektene er lokalisert:
Innenfor areal avsatt til sentrumsformål er det krav til 15 m2 uteareal per boenhet. Innenfor
sentrumsgrensen er kravet 25 m2, og i øvrige områder er kravet 50 m2 uteareal per boenhet. Kravet i
arealdelen er ikke tilpasset blokkbebyggelse i sentrale områder, og vil i praksis være uoppnåelig i dette
tilfellet.
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Størrelsen på utearealene må sees i sammenheng med boligtypen og lokaliseringen i forhold til offentlig
tilgjengelige rekreasjonsområder. Anbefalingene i kommuneplanens arealdel er myntet på spredt
småhusbebyggelse og ikke et sentralt område med et økende innslag av bymessig bebyggelse. På grunn
av tilstøtende bebyggelse, topografien og støyforholdene er den aktuelle eiendommen uegnet for
konsentrert småhusbebyggelse. Både sentrale og lokale myndigheter uttrykker i større og større grad
et ønske om en tett utbygging i sentrumsnære områder gjennom blant annet transformasjon eller
innfillprosjekter. Den ønskede utbyggingen representerer bymessig utformede bygg inn mot et
nærsenter.

222 m2

Figur 23. Figuren viser tilgjengelige uteoppholdsarealer på takterrasse og på bakkeplan. Hver bolig vil kunne disponere om
lag 50 m2 støyfrie felles uteoppholdsarealer pr. boenhet. I tillegg vil hver bolig bygges med en om lag 12 m2 (gjennomsnitt)
privat balkong. Deler av balkongarealet vil kunne bli støyutsatt.

Funksjoner som sykkelparkering vil skje innendørs og inngår dermed ikke i uteoppholdsarealene.
Det skisserte prosjektet vil med 8 boenheter kunne tilby om lag 25 m2 felles leke- og uteoppholdsareal
(L1) pr. bolig på bakkeplan mot Ekelundveien, ca. 33 m2 på takterrasser. I tillegg vil boligene ha tilgang
til ca. 7 m2 støyfrie private uteoppholdsarealer pr. bolig på balkongene. I tillegg kommer støyutsatte
balkonger og uteareal (U1). Til sammen blir dette rundt 65 m2 støyfrie uteoppholdsareal pr. boenhet. I
planen stilles det krav om minst 50 m2 MUA pr. boenhet. Denne arealstørrelsen avviker fra
anbefalingene i arealdelen.
Støyutsatte arealer inngår ikke i MUA, men vil allikevel kunne tilføre boligområdet gode kvaliteter om
ettermiddagen og kvelden da det er lite trafikk og gode solforhold. Området vist som uteoppholdsareal
(U1) vil kunne bli en lun krok med ettermiddagssol. De vestvendte balkongene vil glasses inn og dermed
i praksis fungere som gode uteområder med ettermiddagssol. Dette arealet vil dekke flere
uteoppholdsfunksjoner og skal være egnet for alle aldersgrupper. Uteoppholdsarealene skal framstå
som uteoppholdsarealer av god kvalitet. Sykkelparkering vil skje innendørs.
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Kravet på 50 m2 MUA ligger under kravet i arealdelen, men må sees i sammenheng med behovet,
bygningstypen og beliggenheten. Størrelsen på arealet er stort nok til å dekke lekebehovet til de minste
barna som eventuelt flytter inn. Større barn har varierte og gode lekeområder i nærheten (Se neste
kapitel).
Lekeplassen er sammen med uteoppholdsarealene i de tilstøtende boligkompleksene med på å danne
et sammenhengende uteoppholdsrom mellom bebyggelsen og veiarealet og vil være en naturlig
møteplass for de voksne. Løsningen legger til rette for både sosial kontakt og for privatliv.

Figur 24. Figuren viser solforholdene i området for ulike tider på døgnet for de fire årstidene. Solstudien viser at
solforholdene på lekeplassen vil være brukbare i sommerhalvåret, mens det er begrenset med sol om vinteren.
Takterrassen vil være solrik store deler av året og døgnet mens solen er oppe.
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8.4.3

Lek- og rekreasjon

Innenfor planområdet skal det opparbeides en småbarnslekeplass (L1) på 203 m2 ved inngangspartiet
til bygningen, noe som tilfredsstiller arealdelens arealkrav til småbarnslekeplasser. Lekeplassdekningen
blir da om lag 25 m2 pr boenhet. Lekeplassen vil ligge solrikt på dagtid og skjermet for trafikk og støy.
Området kan møbleres med tilbud for de aller minste barna med f.eks. sandkasse og et lekeapparat i
tillegg til benker og bord for voksne, slik at lekeplassen kan fungere som en forlengelse av det private
uteoppholdsarealet for boligene. Lekeplassen vil ligge på et flatt område ved inngangspartiet og
tilfredsstiller krav til universell utforming. Lekeplassen må avgrenses mot Ekelundveien med gjerde og
port. Mot nord er lekeplassen naturlig avgrenset av en fjellvegg som skrår oppover. Lokaliseringen vil
fungere godt som en sosial møteplass for beboerne i den planlagte bygningen og de eksisterende
boligene i nord og i syd. Plassen vil også være med på å binde sammen grønnstrukturen som er
opparbeidet på naboeiendommene. I dag er arealet asfaltert, etter tidligere bruk, og ligger som en grå
barriere mellom nabotomtenes uteoppholdsarealer.

Figur 25. Leke- og rekreasjonsområder i nærheten.

Reguleringsbestemmelsene inneholder rekkefølgekrav som vil sikre at lekeplassen opparbeides. Av
sikkerhetsmessige årsaker skal disse allikevel ikke tas i bruk før anleggsperioden er over.
Siden det er knapt med uteoppholdsarealer innenfor planområdet, vil nærområdets kvaliteter ha stor
betydning for bokvaliteten. Dette er særlig viktig for barn og ungdom. Trosvik skole ligger ca. 180 m fra
planområdet og vil fungere som offentlig grendelekeplass for de litt større barna. Adkomsten til skolen
vil måtte innebære en kryssing av Veumveien, men er ellers svært sikker. Det vil være veldig naturlig for
barn å benytte skolens utearealer om ettermiddagen. Skoleområdet leder til områdene opp langs
Veumbekken som kan framstå som et egnet areal for frilek. Videre nordover finner vi Trosvikbanen der
det er mulig å spille fotball for eldre barn, og videre sørover Merkurbanen med kunstgress egnet for
ungdom. 200 m øst for planområdet finnes en kommunal park med som inneholder en stor gressplen,
lekeapparater og et skogområde. Dette arealet kan være egnet for frilek for mellomstore barn.
Tilgangen til lekearealer tilfredsstiller dermed retningslinjene i kommuneplanens arealdel.
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8.4.4

Tilgjengelighet

Reguleringsplanen legger til rette for blokkbebyggelse med heis. Det vil bli trinnfri adkomst fra parkering
og til boliginnganger. Fellesområdene vil også opparbeides etter prinsippene om universell utforming
og være tilgjengelig for alle boenheter innenfor planområdet. Det vil opparbeides en parkeringsplass
tilpasset bevegelseshemmede.
8.4.5

Adkomst og parkering

Adkomst fra Ekelundveien til ny parkeringskjeller skjer gjennom parkeringskjelleren til «Geas-bygget».
Det legges til rette for i alt et tilstrekkelig antall parkeringsplasser + oppbevaringsboder i
parkeringskjelleren. Det er i reguleringsbestemmelsenes § 5.3, bokstav d tatt inn krav om at det skal
opparbeides maksimum 1,25 p-plasser for bil pr. boenhet og 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. I
tillegg tas det inn parkeringsplasser for å erstatte parkeringene som er regulert inn i området i dag.
Sykkelparkeringen er tenkt lagt ved inngangspartiet til boligene og skal overbygges.
Parkeringssituasjonen ved Geasbygget reguleres slik det er opparbeidet i dag. Enkelte beboere leier i
dag parkering ved området der det skal bygges. Deler av disse vil erstattes inn i parkeringskjelleren.

Figur 26. Figuren viser boder og 2 P-plasser p. boenhet for et nybygg innenfor felt BB. Deler av disse plassene erstatter de
eksisterende markparkeringene som allerede ligger innenfor planområdet i dag, og vil kunne disponeres av beboere innenfor
felt BFK, i «Geas-bygget». Adkomst til ny P-kjeller skjer via eksisterende P-kjeller i felt BFK.

Kommuneplanens arealdel § 5, bokstav e og f krever at det for boliger over 80 kvm BRA opparbeides
min. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet og at det for boliger større enn 40 kvm og inntil 80 kvm BRA
anlegges min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Til sammenligning er kravet i Kommunedelplan for
Fredrikstad byområde 2011-2023 er 0,5 p-plasser lavere for samme boligstørrelser innenfor
«byområdet». Veivesenet har kommet med innspill om at antall parkeringsplasser bør begrenses, og at
parkeringskravet som framkommer i kommuneplanens arealdel bør ansees som absolutt, og ikke som
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et minimumskrav. Planområdet ligger i sykkelavstand til sentrum av Fredrikstad, samtidig som de fleste
daglige behov er dekket innenfor gangavstand. Som følge av dette er reguleringsbestemmelsenes krav
til antall parkeringsplasser lagt noe under kravet i kommuneplanens arealdel. I dag brukes deler av
planområdet som parkeringsplass for beboere av Christianslund allé 2. Deler av denne
parkeringskapasiteten vil som sagt bli lagt inn i det framtidige parkeringshuset
8.4.6

Avfallshåndtering

Planen krever at det etableres en egen kildesorteringsløsning i tilknytning til adkomsten til planområdet.
Det er satt av areal ved Ekelundveien der renovasjonsbeholdere kan plasseres i en avfallsbod eller i
avfallsskap. Løsningen og adkomstforholdene skal framgå av utomhusplan.
Veistrukturen er dimensjonert for stor lastebil og tilfredsstiller i all hovedsak renovasjonskjøretøyenes
behov. Det er snumulighet/gjennomkjøring i enden av Ekelundveien. Det hadde vært ønskelig med en
nedgravd løsning, men vegen er litt for smal i det aktuelle området.
Det er utarbeidet en egen renovasjonsteknisk plan i samarbeid med Fredrikstad kommune (se vedlegg
1). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det opparbeides en renovasjonsordning i henhold til den
renovasjonstekniske planen.
8.4.7

Annen veigrunn – snødeponi

En utbygging vil gjøre snørydding innenfor planområdet og tilstøtende områder vanskeligere enn i dag.
Det er derfor avsatt areal til snødeponi. I planen er arealet vist som annen veggrunn.

8.5 Trafikkløsning
Adkomst til planområdet skjer fra Ekelundveien via felles adkomst til garasjeanlegg for 20 eksisterende
og de 8 framtidige boliger i området. I Ekelundveien er det lagt opp til en blandet trafikk av kjøretøy og
myke trafikanter. Gangtrafikk fra planområdet til bussholdeplass eller nordlig retning vil ikke benytte
denne adkomstveien, men snarvei som er regulert inn mot planområdet fra nordvest.
Som i den opprinnelige reguleringsplanen er det regulert inn eksisterende fortau langs Ekelundveien
fram til inngangspartiene til både det eksisterende og planlagte boligkomplekset. Det er også regulert
inn en gang- og sykkelforbindelse langs Veumveien. En rekkefølgebestemmelse vil sørge for at dette
veistykket opparbeides slik at det eksisterende gangsystemet i området blir sammenkoplet.

8.6 Tilkobling til vann- og avløpsnett.
Boligene kobles til offentlig vann- og avløpsnett. Det er fast fjell i deler av det ubebygde området, og
vanskelig å fordrøye eller infiltrere overvann i grunnen. Reguleringsplanen krever at overvann skal føres
bort på en måte som ikke medfører flomfare eller ulempe for andre. På grunn av kjent flomproblematikk
i Veumbekken er det en målsetting om å bremse avrenningen framfor å øke den. Kommunen er i ferd
med å oppgradere overvannshåndteringen for området. Det vil være nødvendig å føre overvann til
offentlig ledningsnett. På grunn av tomtestørrelsen er det begrensede muligheter for å fordrøye vann i
nedgravde fordrøyningsbasseng. En mulig løsning er å fordrøye regnvann på taket via et
takfordrøyingssystem. En slik løsning vil kunne kombineres med uteopphold på taket. En utbygging i
området vil i liten grad påvirke situasjonen, da det i dag er fast fjell eller asfaltert.
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9 Virkninger av planforslaget
9.1 Formålsendring fra kontor til bolig
Reguleringen omfatter en endring av det regulerte formålet i de opprinnelige reguleringsplanene for
området. Formålet går over fra «kontor» til «bolig» innenfor felt BB, og fra kombinert formål
«forretning/kontor» til «forretning/kontor/bolig» innenfor felt BFK.
Felt BFK domineres allerede av boligformål, så planendringen stadfester i praksis den eksisterende
situasjonen. Hensikten med det opprinnelige kontorformålet innenfor felt BB var å legge til rette for en
utvidelse til kontorbygningen innenfor BFK. Siden BFK nå i all hovedsak er omgjort til et boligbygg, faller
dermed også behovet for å utvide kontorbygget bort.
Virkningen av planendringen innebærer i korte trekk at plansituasjonen tilpasses de eksisterende
forholdene og behovene.

9.2 Virkninger for naboeiendommer
I dag framstår tomta som et litt uryddig tomrom mot gateløpet. En utbygging vil, sett fra Veumveien,
oppfattes som visuelt positivt. Beboere i den eksisterende bebyggelsen på naboeiendommene frykter
imidlertid at et nybygg vil kunne føre til mer trafikk i Ekelundveien, forringe lysforhold og føre til uønsket
innsyn.
Reguleringsbestemmelsene sikrer at den planlagte bebyggelsen vil tilpasses den eksisterende
bebyggelsen på naboeiendommen i nord ved at øverste etasje er inntrukket og ved at parkeringsarealer
etableres under bakken. Sammenlignet med dagens situasjon vil ikke lysforholdene i sommerhalvåret,
da det er løv på trærne, endres vesentlig. I dag er området dekket av trær med en høyde som tilsvarer
det framtidige byggets høyde.
Det vil kunne anlegges balkonger mot naboeiendommene som vil kunne innebære mulighet for innsyn.
Dette er trolige et mest aktuelt problem for Veumveien 41, der balkonger og en del av vinduene til
oppholdsrom vender mot planområdet. Med en avstand på 8-16 meter, ansees dette som akseptabelt.

9.3 Bortfall av eksisterende parkeringsplasser på mark.
Innenfor området som skal bebygges er det i dag avmerket om lag 7 parkeringsplasser.
Parkeringsplassene leies i dag ut til beboere i Christianslund allé 2, og vil kunne erstattes innenfor
planområdet eller i den nye parkeringskjelleren.

10 Forholdet til kravene i kap II i
Naturmangfoldloven
I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven.
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget
Planområdet er undersøkt gjennom befaringer, og det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Det er
ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper eller kulturlandskap i området
eller tilstøtende arealer. Området er delvis asfaltert eller oppfylt i dag og er med dette antropogent
dominert. Vi anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige biologiske
interesser.
§ 9. Føre-var-prinsippet
Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent.
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§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning
I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f.eks. stykkevis nedbygging av
landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Denne utbyggingen skjer som en fortetting av
eksisterende bebyggelse. Alternativet til fortetting ville ha vært å ta i bruk ubebygde naturområder i et
mindre sentralt område.
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak.
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Tiltaket er i størst mulig grad forsøkt tilpasset de stedlige forholdene. Inngrep vil bli begrenset til det
som er nødvendig for gjennomføring.
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