
       Nasjonal planID: 01061136 

 ______________________________________________________________________ 

 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   1 

 

  

 

Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B04 og B05 

 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: 09.02.2017, sak 5/17. 
Datert: 17.03.2016  
Revidert: 08.06.2016, 05.12.2016 
 
 
 
 

1 Planens avgrensing 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

2 Reguleringsformål, jfr. plan og bygningsloven §§ 12-5. 

§ 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (Rp 1113) 
Lekeplass (R p1610) 
Energianlegg (1510) 

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Fortau (Rp 2012) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (Rp 2018) 

§ 12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur 
Naturområde (Rp 3020) 
Turveg (Rp 3031) 

§ 12-6. Hensynssone 
Gul støysone ihht. T1442 (H220) 
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3 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart med Nasjonal PlanID.: 0106 1136. 

4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10) 

a) Hovedatkomst, rundkjøring ved mer enn 290 boenheter, teknisk infrastruktur og 
lekearealer skal være etablert ihht. til rekkefølgebestemmelser innen 
områdereguleringsplan for Haugstenåsen (planID.: 0106 1003) før det gis 
brukstillatelse for nye boliger innen planområdet.  

b) Før brukstillatelse for nye boliger gis skal det etableres støyreduserende tiltak på 
skytebaner på Regimentsmyra slik at grenseverdier for støy T-1442 (2012) blir 
tilfredsstilt for planområdet. 

c) Felles leke- og uteoppholdsarealer innen L, og for hvert byggetrinn innen BB1 og BB2 
skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig 
brukstillatelse gis for det enkelte byggetrinn. Det tillates ikke skadelige fremmede 
arter ved planting og gjenplanting av uteoppholdsarealer og lekearealer. 

d) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på felles uteoppholdsarealer og lekeplass 
som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at 
boligene er tatt i bruk. 

5 FELLESBESTEMMELSER 

5.1 Kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

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. 

5.2 Overvannshåndtering (pbl § 12-7, nr. 2) 

Takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp eller fordrøyes, 
og må ikke tilføres kommunens ledningsnett uten samtykke fra kommunen. Bortledning 
av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre 
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.  

5.3 Universell utforming, (Jf. pbl § 12-7, nr. 4) 
Ved utbygging og gjennomføring av alle typer tiltak innenfor området skal universell 
utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes 
oppnådd i størst mulig grad. 

5.4 Støy, (Jf. pbl § 12-7, nr. 3) 

a) Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2012 tabell 3 skal gjelde for planen, med 
følgende unntak og presiseringer:  

b) Utenfor fasader tillates støynivå opp til Lden = 58 dB, men minst 50% av alle 
støyfølsomme rom i alle boenheter skal ha minst ett vindu med støynivå under 
grenseverdi (Lden ≤ 55 dB). Balkonger beregnet for uteopphold skal ha lokal 
støyskjerming i form av tett rekkverk, innglassing el. l. for å sikre en støybelastning 
under Lden ≤ 55 dB i oppholdssonen.  
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c) Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon på hvordan 
omkringliggende bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier 
overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og kap. 6 i T-1520.  

5.5 Terrengbearbeiding (pbl § 12-7, nr. 2) 

a) Det tillates oppsatt støttemurer utenfor byggegrensene i forbindelse med 
opparbeidelse av veg og tomteområder. 

b) Det tillates utført nødvendige terrengarbeider som skjæringer og fyllinger i 
forbindelse med veganlegget innenfor byggeområdene.  

6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1) 

6.1 Utomhusplan (Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1) 

a) Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan i hensiktsmessig 
målestokk. Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1 og 4.  

Av utomhusplan skal følgende minimum framgå: 

 Plassering av bebyggelse og anlegg 

 Terrengopparbeiding inkludert fyllinger, skjæringer og støttemurer 

 Utvendig trapp/rampe 

 Bil og sykkelparkering 

 Materialbruk på overflater/dekker 

 Beplantning 

 Leke- og uteoppholdsareal 

 Evt. støyskjermingstiltak. 

 Tekniske installasjoner til strøm-/varmeforsyningsanlegg samt 
overvannshåndtering 

 Renovasjonsløsning 

b) Beliggenhet av parkeringskjeller mot vest-nordvest innen BB1, jf.§6.3 punkt h, og 
tilpasning til landskap i skråningen skal vises. Terrengsnitt skal være kotesatt og vise 
eksisterende og fremtidige terrenglinjer. 

6.2 Uteoppholdsareal (pbl § 12-7. nr. 4) 

c) For BB1-2 skal det opparbeides minst 60 m² tilfredsstillende uteareal for opphold og 
lek pr. boenhet. Felles lekeplass egnet for små barn skal være tilgjengelig i tilknytning 
til boligene. Det tillates etablert uteoppholdsarealer over garasjekjeller. 

d) Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over LDEN 55 dB, samt arealer 
med restriksjoner som hindrer barns frie lek inngår ikke som uteoppholdsareal.  

e) Det skal opparbeides en gangforbindelse fram til lekeplassen «L», lekeplassen øst for 
planområdet samt til friluftsområdet i sør.  
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6.3 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB1 – 2), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Innen feltene BB1-2 kan det oppføres blokkbebyggelse med tilhørende anlegg.  

a) Maksimal utnyttelsesgrad BRA=m2 er påført plankartet.  

b) Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser og med maksimale høyder (BH k+) 
som vist på plankartet. Balkonger kan tillates inntil 2 m utkraget over byggegrensen. 

c) Lengste fasadelengde for blokkbebyggelse innen BB1 skal ikke overstige 40 meter. 
Minste byggeavstand mellom hver blokk er 12 m. Det tillates oppført underordnede 
bygg eller bygningsdeler med en kortere byggeavstand. 

d) Tekniske anlegg, pergola eller lignende skjermingskonstruksjoner kan overskride 
tillatt byggehøyde med inntil 3,5 meter og kan samlet utgjøre inntil 20% av 
underliggende takflate. 

e) Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og 
materialbruk. Bebyggelsen skal ha et moderne formspråk og flate tak. Bygningene 
innen hvert av delfeltene skal vise likhetstrekk. Bebyggelsen skal fargesettes med 
avdempede fargetoner. Fargesetting som virker kontrasterende i forhold til seg selv 
eller omgivelsene tillates ikke. 

f) I de ubebygde delene av BB1 og BB2 skal naturpreget med svaberg, lyng og furu i 
størst mulig grad bevares. Tilrettelegging for uteopphold tillates.  

g) Terrenginngrep skal begrenses til å kun omfatte nødvendig sprengning for byggegrop 
og framføring av infrastruktur.  

h) For blokker som ligger i fremste rekke mot vest- nordvest innen BB1 skal 
parkeringskjeller være inntrukket mot øst- sørøst i forhold til bygningsvolumene, og 
innpasses i landskapet slik at parkeringskjeller ikke dominerer fjernvirkningen.  

i) Det tillates opparbeidet gjesteparkering innen feltene, jf § 6.4. 

j) Renovasjonsteknisk plan av 07.03.2016 skal legges til grunn for utforming og 
dimensjonering av renovasjonsanlegg. Plassering av renovasjonsanlegg skal framgå 
av utomhusplan. 

6.4 Parkering (pbl § 12-7. nr. 7) 

a) Det skal anlegges minimum 1,2 p-plasser pr. boenhet.  

b) Minimum 5 % av plassene skal forbeholdes bevegelseshemmede. 

c) Minimum 5 % av p-plassene skal tilrettelegges for lading av el-bil. 

d) Det skal avsettes minimum 2 sykkelplasser pr boenhet. Sykkelparkering skal være lett 
tilgjengelig og bør være overbygget. 

e) Det kan anlegges gjesteparkering til BB1 og BB2 i de nordre delene av hvert delfelt. 
Disse skal vises i utomhusplan. Det kan opparbeides maksimum 
0,3 gjesteparkeringsplass pr. boenhet. 

6.5 Lekeplass (L) pbl § 12-7. nr. 4 og 14 

a) Lekeplassen «L» skal være felles for beboere i Haugstenåsen, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

b) Lekeplassen skal møbleres med f. eks. sandkasse, huskestativ og sittebenker.  
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6.6 Energianlegg (E1-2) pbl § 12-7. nr. 1 

a) Område E1-2 er avsatt til energianlegg og skal være tilgjengelige fra offentlig 
tilgjengelig kjøreveg.  

b) I området E1 tillates oppført bygninger og konstruksjoner for 
transformatorstasjon eller anlegg for annen energiforsyning som f. eks. 
jordvarme, bioenergi eller tilsvarende fornybar energi.  

c) Trafo innen E1 kan plasseres i forbindelse med kjøreadkomsten til 
parkeringskjeller til BB1 dersom dette er hensiktsmessig. Om nødvendig kan 
adkomsten til BB1 berøre E1. 

d) Det tillates parkering innen E1.  

7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-

5 NR.2) 

7.1 Adkomster 

a) Adkomster til «BB1» og «BB2» er vist med piler. Pilene er veiledende for 
adkomstenes plassering og kan justeres ± 15 m.  

b) Adkomst til BB1, BB2 og E, samt kjøretilgang til eventuell renovasjonsløsning innen 
BB1 og BB2 tillates over formålene AVT1-2, T og F. 

7.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg (AVT1-2) 

Sidearealene «AVT1-2» skal benyttes til snøopplag og nødvendige veganlegg som 
f. eks. skjæringer og fyllinger, belysning og annen infrastruktur. Arealene AVT1-2 
skal være offentlige, jf. pbl § 12-7. nr. 14.. 

7.3 Fortau (F) 

Fortau «F» er offentlig, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

8 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 3) 

8.1 Turveg (T) (pbl § 12-7. nr. 4, 9 og 14) 

a) Det skal i tilstrekkelig grad opparbeides stiadkomst fra BB1 og BB2 til lekeplassene 
L, samt tilstøtende friluftsområde i sør og øst. Plassering og utforming skal vises i 
utomhusplan, jf. pbl § 12-7. nr. 4. 

b) Turveg T1 skal være felles for alle beboere i området og skal være tilgjengelig for 
allmennheten, jf. pbl § 12-7. nr. 14 

8.2 Naturområde (N1-2) (pbl § 12-7. nr. 4, 9 og 14) 

a) Områdene N1–2 skal opprettholdes som naturområder der eksisterende terreng 
og vegetasjon i størst mulig grad skal bevares eller reetableres etter endt 
anleggsperiode. Skjøtsel i tråd med formålet tillates. Det kan etableres gangstier 
mot lekeplassen i tråd med formålet, jf. pbl § 12-7. nr. 9. 

b) N1 skal være offentlig, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

c) N2 skal være felles for alle beboere i området, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 
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9 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

a) Innenfor hensynssone H220 skal støyretningslinjen (T-1442/2012) legges til grunn 
for utformingen av boliger og utearealer. 

b) Det kreves fremlagt dokumentasjon om støyforholdene dersom planlagt 
bebyggelse og uteareal ihh. utarbeidet støyberegning endres. 

c) Se § 5.4 for presiseringer og unntak. 


