
PlanID: 1021 

1  
 

 

BYENS MARKER - KLOKKERSTUVEIEN 2 
 

 

- DETALJREGULERING - 

PLANBESKRIVELSE, 30.04.2020 

Nasjonal arealplan-ID: 3004_1021 
 

 

 

 

 

Forslagsstiller: Solid Prosjekt AS 

Plankonsulent: AART Architects AS 

 

                     

  



PlanID: 1021 

2  
 

 

Innhold 
1 Sammendrag ............................................................................................................................................ 4 

2 Bakgrunn .................................................................................................................................................. 5 

2.1 Hensikten med planen ...................................................................................................................... 5 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold...................................................................................... 6 

2.3 Saksgang hittil og tidligere vedtak i saken ......................................................................................... 6 

2.4 Utbyggingsavtaler .............................................................................................................................. 6 

2.5 Konsekvensutredning ........................................................................................................................ 7 

3 Planprosessen........................................................................................................................................... 8 

3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart..................................................................................... 8 

4 Planstatus og rammebetingelser .............................................................................................................. 8 

4.1 Overordnede planer .......................................................................................................................... 8 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner ........................................................................................................... 11 

4.3 Tilgrensende planer ......................................................................................................................... 12 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer .................................................................................. 13 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold ................................................................................ 14 

5.1 Beliggenhet ...................................................................................................................................... 14 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ..................................................................................... 15 

5.4 Landskap .......................................................................................................................................... 16 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø ............................................................................................................ 17 

5.6 Naturverdier .................................................................................................................................... 18 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder ............................................................................ 18 

5.8 Trafikkforhold .................................................................................................................................. 19 

5.9 Barns interesser ............................................................................................................................... 22 

5.10 Sosial infrastruktur ........................................................................................................................ 23 

5.11 Universell tilgjengelighet ............................................................................................................... 24 

5.12 Teknisk infrastruktur ..................................................................................................................... 24 

5.13 Grunnforhold ................................................................................................................................. 25 

5.14 Støyforhold .................................................................................................................................... 25 

5.15 Luftforurensing .............................................................................................................................. 26 

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) ............................................................................... 26 

6 Beskrivelse av planforslaget ................................................................................................................... 28 

6.1 Planlagt arealbruk ........................................................................................................................... 28 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål .................................................................................. 29 



PlanID: 1021 

3  
 

6.3 Bebyggelsesstruktur ........................................................................................................................ 29 

6.4 Bygningstyper .................................................................................................................................. 31 

6.5 Høyder ............................................................................................................................................. 36 

6.6 Bokvalitet ......................................................................................................................................... 39 

6.7 Fasadeutforming og materialbruk ................................................................................................... 41 

6.8 Grad av utnytting ............................................................................................................................. 42 

6.9 Parkering ......................................................................................................................................... 42 

6.10 Atkomst og trafikk .................................................................................................................... 42 

6.11 Universell utforming ...................................................................................................................... 43 

6.12 Uteoppholdsareal .......................................................................................................................... 44 

6.13 Privat og felles uteoppholdsareal .................................................................................................. 45 

6.14 Ivaretakelse av eksisterende og ny vegetasjon ............................................................................. 46 

6.15 Kollektivtilbud ................................................................................................................................ 47 

6.16 Kulturminner ................................................................................................................................. 47 

6.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett............................................................. 48 

6.18 Plan for renovasjon ....................................................................................................................... 51 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget ............................................................................................. 52 

7.1 Overordnede planer ........................................................................................................................ 52 

7.2 Landskap .......................................................................................................................................... 52 

7.3 Sol- og skyggeanalyse ...................................................................................................................... 53 

7.4 Stedets karakter .............................................................................................................................. 58 

7.5 Byform og estetikk .......................................................................................................................... 59 

7.6 Kulturmiljø ....................................................................................................................................... 60 

7.7 Naturmangfold ................................................................................................................................ 61 

7.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk ......................................................................................... 62 

7.9 Uteområder ..................................................................................................................................... 62 

7.9 Trafikkforhold .................................................................................................................................. 63 

7.10 Barns interesser ............................................................................................................................. 65 

7.11 Sosial infrastruktur ........................................................................................................................ 65 

7.12 Universell tilgjengelighet ............................................................................................................... 66 

7.13 Energibehov - energiforbruk ......................................................................................................... 66 

7.14 ROS ................................................................................................................................................ 66 

7.15 Jordressurser/landbruk ................................................................................................................. 66 

7.16 Teknisk infrastruktur ..................................................................................................................... 66 

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen ................................................................................... 67 

7.18 Konsekvenser for næringsinteresser ............................................................................................. 67 



PlanID: 1021 

4  
 

7.19 Interessemotsetninger .................................................................................................................. 67 

7.20 Avveining av virkninger ................................................................................................................. 67 

8 Innkomne innspill ................................................................................................................................... 68 

9 Vedlegg ................................................................................................................................................... 68 

 

1 Sammendrag 
AART architects AS er engasjert som plankonsulent på vegne av Solid Prosjekt AS, som er forslagsstiller for 

detaljreguleringen av Klokkerstuveien 2. Planforslaget innebærer omregulering og tilrettelegging for 31 

boenheter, i form av rekkehus og leiligheter. Rekkehusene er utformet med utgangspunkt i den 

tradisjonelle trehusbebyggelsen i gamle Fredrikstad. Volum, farger og materialer i den omkringliggende 

bebyggelsen er lagt til grunn for det illustrerte prosjektet, og rekkehusene fremstår som en moderne 

tolkning av disse. 

Strukturen er likevel nyskapende og vil bidra til å danne grunnlag for fremtidig utvikling av området. Den 

planlagte rekkehusbebyggelsen består av tre ulike boligtyper med varierende størrelser (small, medium 

og large). Boligene oppføres i to- og tre etasjers bebyggelse, med delvis pulttak og flatt tak. Takformen gir 

karakter til boligfeltet samtidig som at det relaterer seg til områdets varierende takflater. Innvendig er 

dobbelt høye rom, gjennomgående lys og takvinkelen med på å skape høy bokvalitet og visuelle 

forbindelser til himmelen og byens marker. 

 

Figur 1: Utomhusplan. INSITU AS 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge gode rammer for utbygging av 31 boenheter på gnr/bnr 303/1509 og 

303/1845, med adresse Klokkerstuveien 2. Planområdet er angitt i figur 3. Selve eiendommen består i dag 

av mark som er lagt brakk og ikke er drivverdig. Eiendommen ligger i et etablert boligområde, bestående 

av hvite trehus som er karakteristiske for Fredrikstad. Den foreslåtte bebyggelsens utforming er basert på 

en moderne tolkning av nærliggende bebyggelse og landskap.  

 

Plangrepet presenterer rekkehus i tre ulike størrelser; small, medium og large. Boligenhetene er designet 

med flere muligheter for fleksibilitet, slik at de kan tilpasses behovene til ulike typer husholdninger. I 

tilknytning til boligene skal det opparbeides grønne uteoppholdsarealer og lekeareal, med interne 

ferdselsårer og vegetasjon som egner seg til landskapet på byens marker. Det er ønskelig at rekkehusene 

tilrettelegger for at et bredt spekter av familiesammensetninger kan etablere seg i Klokkestuveien, med 

de beste forutsetningene for bokvalitet i grønne omgivelser.  

Leilighetsbyggene som foreslås i planforslaget ligger mot Klokkerstuveien, også disse utformes for å 

tilfredsstille behovet for ulike typer husholdninger og er en moderne tolkning av nærliggende bebyggelse 

og landskap. Detaljreguleringen er i henhold til overordnede planer, der området er avsatt til bolig både i 

gjeldende kommuneplan 2011-2023. Området er også avsatt til bolig i forslag til ny kommuneplan 2019-

2031. Forslaget til detajlreguleringsplan legger gjeldende kommuneplan til grunn. Ytterligere detaljer 

fremgår av kapittel 4.1.3. 

 

 

Figur 2: Oversiktsbilde tiltenkt bebyggelse i Klokkerstuveien 2. AART. 
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
AART architects AS er engasjert som plankonsulent på vegne av Solid Prosjekt AS som er forslagsstiller for 

detaljreguleringen. Detaljreguleringen omhandler Klokkerstuveien 2, gnr/bnr 303/1845 (B-Fem Eiendom 

AS) og 303/1509. Planavgrensningen fremgår i illustrasjonen under, samt i reguleringskartet.  

Figur 3: Planavgrensning for detaljreguleringen av Klokkerstuveien 2. AART. 

 

2.3 Saksgang hittil og tidligere vedtak i saken 
Oppstartsmøte ble avholdt 01.10.2019. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 19.10.2019 gjennom 

annonse på Fredrikstads kommunes hjemmeside og i avisen Fredrikstad Blad. Overordnede myndigheter 

og berørte grunneiere ble varslet per brev den 18.10.2019. Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken.  

 
2.4 Utbyggingsavtaler 
Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid ble det varslet om oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsbyggingsavtaler, jf. pbl. § 17-4. Utbyggingsavtaler for bl.a. vann- og avløp og brann vil bli tatt 

opp med Fredrikstad kommune i det videre arbeidet.  
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2.5 Konsekvensutredning 

Det er gjennomført en innledende vurdering av om kravet om konsekvensutredning gjøres gjeldende for 

forslaget til detaljregulering av Klokkerstuveien. Forskrift om konsekvensutredning med tilhørende vedlegg 

(FOR-2017-06-21-854). 

 

Vurderingen svarer på to hovedmomenter. 

1) Er tiltaket tilstrekkelig konsekvensutredet i overordnet plan? 
2) Har tiltaket vesentlige virkninger? 

 
Vurderingen av forskriften omfatter følgende: 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. 
 
Her er bokstav b) aktuell å se på:  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner  
der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med  
denne tidligere planen. 
 
 

Detaljreguleringsplanen må derfor i stor grad samsvare med overordnet plan. Klokkerstuveien ligger i 
både gjeldende og forslag til ny kommuneplan som fremtidig boligområde. Gjennomførte 
konsekvensutredninger i både gjeldende og i forslaget til ny kommuneplan utreder utbyggingsområdene i 
kommuneplanen på et godt nivå.  
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.  
Her er bokstav a) aktuell å se på: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket  
er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

Tiltaket vurderes til å i hovedsak ha positive virkninger. Temaene kulturminner, håndteringen av overvann 
og hensynet til barn- og unge m.fl. må utredes nærmere som del av det videre planarbeidet, men vil i seg 
selv ikke gi tilstrekkelig argumentasjon for at det må gjøres en egen konsekvensutredning og at tiltaket 
har vesentlige negative konsekvenser for miljø eller samfunn.  Vurderingene av de temaene som er nevnt 
over utredes i egne rapporter og oppsummeres i planbeskrivelsen.  
 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan og innebærer utbygging av et begrenset antall rekkehus og 

leilighetsbygg. På grunnlag av vurderingen slik det fremgår over, utløser ikke planforslaget krav om 

konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningslovens §12-10, første ledd, jf. § 4.2 med tilhørende 

forskrift.  
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3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 
Det kom inn flere innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Det er laget et kort 

sammendrag av innspillene, og forslagsstiller har kommentert hvordan de følges opp i planarbeidet. 

Sammendraget med forslagsstillers kommentar er vedlagt planbeskrivelsen, se vedlegg _i_. Ut over dette 

er det ikke tilrettelagt for medvirkning av grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og 

unge. Forslagsstiller legger prosessreglene i plan- og bygningsloven til grunn for medvirkning i prosjektet. 

4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 

 4.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplan 
Fylkesplanen for Østfold ble godkjent i statsråd 11. mars 2011. 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 innenfor arealet som i fylkesplanen er markert som «nåværende tettbebyggelse». Det 

aktuelle planområdet for detaljreguleringen ligger uutnyttet og tett opp mot etablert infrastruktur og 

bebyggelse. Planinitiativet om en høyere utnyttelse av dette arealet er i tråd med målsettingen om 

samordnet areal- og transportplanlegging. Planområdet er derimot markert som kulturmiljø innenfor 

temakart for «regionalt verdifulle kulturmiljø», og det må vises hensyn til omkringliggende kulturmiljø ved 

utarbeidelse av planforslaget.  

  

Figur 4: Fylkesplanen Østfold mot 2050. Planområdet er markert med 
blå sirkel. Fredrikstad kommune. 
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4.1.2 Kommunale planer 
Samtidig som arbeidet med planforslaget utføres, pågår det arbeid med forslag til ny kommuneplan for 

2019 – 2031. Planområdet er avsatt til boligformål i både gjeldende og ny kommuneplan, og planforslaget 

vil dermed være i tråd med begge planene. 

4.1.3 Kommuneplanens arealdel 2011-2023, vedtatt 06.12.2012 
Planområdet er avsatt til «framtidig boligbebyggelse» i kommuneplanens arealdel (gult). De 

omkringliggende områdene er avsatt til «nåværende bebyggelse og anlegg» (oransje) og «landbruk-, 

natur- og friluftsområde» med hensynssone «kulturmiljø» (grønn med skråskravur). Videre er det markert 

en framtidig sykkelvei langs nordsiden av planområdet i Torsnesveien, og en ny planlagt omleggingen av 

Torsnesveien, noe lenger nord enn dagens eksisterende. Veiomleggingen er per dags dato gjennomført.  

Planområdet hører til Gudeberg krets og inngår som framtidig utbyggingsområde i Kommuneplanens 

utbyggingsprogram for boliger 2011 – 2023, der det er beregnet 20 nye boenheter på planområdet (B135) 

i perioden 2014 - 2023. Planforslaget forholder seg i hovedsak til avgrensningen avsatt i KPA. Det avviker 

mot nord- vest ved eiendommene gnr/ bnr. 303/1113 og 303/1658 som er avsatt til boligformål. Årsaken 

til at dette arealet ikke er medtatt er knyttet til at forslagsstiller ikke har eierskap til eiendommen. Det er i 

planforslaget ikke tilrettelagt for bebyggelse på eiendom 303/1658. Eventuell boligbebyggelse på denne 

eiendommen kan i fremtiden kobles til planforslagets infrastruktur, med de justeringer det innebærer. 

 

 

Figur 5: Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Planområdet inngår som felt B135 avsatt til framtidig 
boligbebyggelse. Fredrikstad kommune. 
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Arealet angitt i rødt er også angitt som boligformål i KPA, men tas ikke med i planområdet grunnet eierskap. 

4.1.4 Forslag til kommuneplan for Fredrikstad kommune 2019 – 2031 
Fredrikstads antatte befolkning fram til 2031 vil være ca. 95 000 innbyggere, som tilsier en vekst på rundt 

14 000 mennesker. I forslag til ny kommuneplan er det estimert et behov for omkring 7000 nye boliger 

fram til 2031, hvorav 10 prosent av boligbyggingen skal skje i lokalsentrene. Det innebærer at det i 

lokalsentrene skal bygges 700 nye boliger fram mot 2031. Utbyggingen i lokalsentrene legges til de 

områdene som har skolekapasitet. I forbindelse med planen er det utarbeidet et boligbyggeprogram 2019 

– 2031. B35 (området for detaljreguleringen) inngår i programmet, hvorav det tas høyde for å bygge 162 

boliger på markerte boligfelter i Torsnes-området. 

 Figur 6: Forslag til ny arealdel 2019 – 2031, hvor planområdet er avsatt til fremtidig bolig (markert 
med blå sirkel). Fredrikstad kommune. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Øra Øst, vedtatt 25.06.99. Planområdet er regulert til 

landbruksareal, og etablering av boliger på eiendommen vil kreve omregulering til arealformål som 

hjemler boligbebyggelse.   

 

 

  

Figur 7: Gjeldende reguleringsplan (eldre reg.plan. fra 1999), hvor deler av planområdet er avsatt 
til landbruk. Fredrikstad kommune. 



PlanID: 1021 

12  
 

4.3 Tilgrensende planer 
Bekkevold ridesenter, PlanID 01061160 

På Fredrikstad kommunes hjemmesider er det varslet om oppstart av planarbeider for Bekkevold 

Ridesenter 11.05.2017. Hensikten med planarbeidet er å fornye/oppgradere dagens ridesenter på 

Bekkevold. Planarbeidet er beskrevet slik: «Dagens ridesenter fremstår som svært nedslitt, lite moderne, 

uhensiktsmessig og uøkonomisk i drift med tanke på nåtidens krav til lokaliteter og kapasitet. Hvilken 

størrelse, omfang og bruksområder nytt ridesenter skal omfatte sees nærmere på i behovsutredning og 

alternativvurdering av WSP Norge AS, som pågår parallelt med reguleringsarbeidet. Behovsutredningen 

skal ferdigstilles i mai 2017». 

 

Figur 8: Nord for Torsnesveien er det varslet arbeider med Bekkevold Ridesenter. Fredrikstad kommune. 
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt av Regjeringen ved kgl. res. 14. 

mai, 2019 

Regjeringen skal hvert fjerde år legge frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dette går fram av plan- og bygningsloven § 6-1. De 

nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier 

og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.09.2018 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 

klimaendringer. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko 

og sårbarhet som følge av klimaendringer.   

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014 

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 verdiskapning 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 storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med 

vekt på gode løsninger på tvers av kommunegrensene.  

Veileder om barn og unge i plan og byggesak, 13.01.2020 

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne 

veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn 

og unge. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/2016, 20.12.2016 og veileder til 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging M-128, 22.08.2018 

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 

støyrelaterte problemer. Retningslinjen anbefaler utendørs støygrenser ved etablering av bl.a. nye 

boligområder. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, 30.05.2012 

Retningslinjen skal sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer 

lokale luftforurensningsproblemer. Retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og 

trivsel gjennom å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensing skal tas hensyn til ved 

planlegging av virksomhet eller bebyggelse.   

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, 29.01.2016 

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god 

tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Det er et mål at samfunnet skal ha plass 

til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse. Likeverd betyr også like muligheter til utdanning, arbeid og 

sosialt liv. For å oppnå dette trengs det skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske 

løsninger som flest mulig mennesker kan benytte.  
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

5.1.1 Beliggenhet  
Planområdet ligger omtrent 5 km øst for Fredrikstad sentrum, i Gamle Fredrikstad. Planområdet befinner 

seg på «byens marker» som inngår som byens kulturlandskap. Området ligger i tilknytning til et 

eksisterende boligområde med frittliggende eneboliger og landbruksareal. Eiendommen omkranses av 

eksisterende bebyggelse, jorder, alléer og Oldenborgbekken, og beliggenheten er godt egnet for å skape 

boliger med god bokvalitet. Tilknytning til infrastruktur, bebyggelse, kollektivtransport, idrettsanlegg, 

aktivitetstilbud og barnehager- og grunnskoler anses som god. Det er derimot få etablerte lekeplasser for 

mindre barn i området. 

Klokkerstuveien 2 ligger sentralt til i forhold til hverdagslige målpunkt i byen: 

Sentrum - Ca. 5 km, 15 min på sykkel, 38 min til fots.  

Gudeberg Skole (nærmeste barn- og ungdomsskole) – 1,5 km, 6 min på sykkel, 19 min til fots. 

Spar Solgård (nærmeste dagligvare) - 1,5 km, 4 min med bil, 6 min på sykkel, 18 min til fots. 

Rundt planområdet finnes det et rikt tilbud av fritidsaktiviteter og turmuligheter, med et stort utvalg av 

bla. sportsbaner og svømmebasseng innenfor «Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad». 

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet dekker ca. 13.000 m2 og avgrenses av planavgrensning som vist i reguleringskart og figur 3.  

Forslagstiller har ikke eierskap til hele området angitt til bolig (B 135) i kommuneplanens arealdel. Derfor 

er planområdet i detaljreguleringen noe mindre enn det angitte området i KPA.   

 

  

Figur 9: Planområdets beliggenhet i forhold til hverdagslige målpunkter, rekreasjon og attraksjoner. 
AART. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består i dag av brakkmark, og er regulert til landbruk (eldre reguleringsplan vedtatt 

25.06.99). Tilstøtende arealbruk er i hovedsak boligbebyggelse i tilknytning til Torsnesveien, samt 

landbruksarealer. 

5.3 Stedets karakter 

5.3.1 Struktur og estetikk  
Planområdet ligger på byens marker, og stedet preges av grønne omgivelser med småhusbebyggelse. 

Småhusene er konsentrert til et boligfelt langs Torsnesveien, på motsatt side av Klokkerstuveien 2. 

Boligene er oppført som frittliggende hvitmalte trehus med varierende struktur og saltak i ulike vinkler. 

Materialbruken på eksisterende bebyggelse er preget av hvitmalt tre og røde tak. 

 
 

  

Figur 10: Tomta med eksisterende trerekke av alm og naboen sin driftsbygning mot sør. Insitu 

 

Figur 11: Bildet illustrerer bygningstypologien for de omkringliggende boligene nord 
for planområdet. Google maps. 
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5.3.2 Eksisterende bebyggelse 
Innenfor planområdet ligger det en bygning for renseanlegg. Fredrikstad Vann Avløp og 

Renovasjonsforetak Frevar KF er hjemmelshaver. 

5.4 Landskap  

5.4.1 Topografi og landskap 
Området rundt Gamlebyen består av leirterreng med flate jorder og svakt bølgende landformer. I øst 

finner man åser og fjellknatter hvor sprekkdannelser og lavereliggende søkk er kledd med trær og 

buskvegetasjon. Selve planområdet ligger i et tilnærmet flatt kulturlandskap. Landskapets grønne utrykk 

forsterkes av vegetasjonen plantet langs planområdets avgrensing, i form av allér og frittstående trær. På 

motsatt side av Klokkerstuveien renner Oldenborgbekken. 

 

Figur 12: Flyfoto fra Google maps som viser landskapet omkring planområdet. 

 

5.4.2 Solforhold 
Det finnes ingen naturgitte eller bygde elementer som skjermer for sollys, og eiendommen har dermed 

gode solforhold. 

 

5.4.3 Lokalklima 

Planområdet er ikke spesielt vindutsatt. Planområdet skiller seg heller ikke på andre klimatiske tema fra 

naturlig sammenlignbare områder på Østlandet.  
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5.4.4 Estetisk og kulturell verdi 
De eksisterende trehusene i nærområdet er svært karakteristiske med grønne hager og rød takstein. 

Utformingen av rekkehusene som fremmes i planforslaget er en moderne og mer arealeffektiv tolkning av 

estetikken i området. Hensikten med utformingen av rekkehusene er å skape en gjennomgående og 

helhetlig estetikk, selv med bebyggelse fra ulike perioder og med ulike bygningstyper i nærområdet.  

 

Figur 13: Bilde av trehusene i Torsnesveien. Hvorav både rekkehusenes og leilighetsbyggenes utforming er 
designet for å samspille med disse, selv med et mer moderne uttrykk. Google maps. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Området definert som byens marker inngår i Fredrikstads register over KULA (Kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse). Etter at Borg (Sarpsborg) brant i 1567 ble østsiden av Glommas utløp gjenoppbygget. 

Her var det store sletteområder som kunne dyrkes og beites. Disse har fått navnet byens marker og var 

vesentlige for bydannelsen. Ved utbygging av planområdet er det viktig å hensynta sammenhengen og 

overgangen mellom byen, markene og småhusbebyggelsen.  

 

Figur 14: Fotografiet over er tatt i 1930 og er utlånt fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. 
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Figur 15: KULA-kart: Avgrensning for kulturhistoriske områder (oransje), hvorav planområdet markeres av 
faktaboksen. 

5.6 Naturverdier  
BioFokus har kartlagt naturverdier i Klokkerstuveien 2 i forbindelse med omregulering til boligformål. Det 

ble ikke gjort funn av naturtyper etter DN håndbok 13 eller rødlistearter ut over ask og alm. Det finnes en 

del av fremmedarten kanadagullris som er vurdert som en høyrisiko art som bør behandles deretter i 

forbindelse med masseforflytning. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Figur 16 viser turtilbudet i Gamle Fredrikstad. Fredrikstads kyststi går langs Torsnesveien nord for 

planområdet og ned langs Klokkerstuveien i øst. I tillegg er det kort avstand til andre stier, lysløyper, 

traktorvei og merkede stier. I tillegg til turmuligheter finnes det et rikt rekreasjon- og aktivitetstilbud 

rundt planområdet, med ridebane i nord, og «Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad» med et stort utvalg av 

idrettsbaner, treningsstudio og svømmebasseng like vest for planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Bildet viser stier og løyper i nærområdet fra norgeskart.no. 
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Figur 17: Veisystem i området. Torsnesveien og Klokkerstuveien omkranser 
planområdet i nord og øst RV 107 er nylig omlagt, som vist i illustrasjonen. AART 

5.8 Trafikkforhold 

5.8.1 Kjøreatkomst  
I eksisterende situasjon er det etablert en enkel kjøreatkomst til planområdet fra Klokkerstuveien. Veien 

fungerer som tilkomstvei til pumpehuset nord på planområdet. Framtidig kjøreatkomst vil opprettholde 

nødvending tilgang til pumpehuset, og opparbeides i henhold til kommunale normer.  

5.8.2 Vegsystem 
Planområdet ligger i tilknytning til eksisterende veisystem. Torsnesveien strekker seg langs planområdet i 

nord. Veien har en fartsgrense på 50km/t og har en trafikkbelastning på 2170 kjøretøy i døgnet (ÅDT). 

Klokkerstuveien er koblet på Torsnesveien og ligger langs planområdets østlige side. Ny kjøreatkomst til 

planområdet skal anlegges via denne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.8.3 Trafikkmengde 
Fra NVDB er det hentet trafikktall på de to hovedveiene i området; Rv 22 ned til Øra, og Torsnesveien (fv. 

107) øst for Rv 22 forbi planområdet. Rv. 22 er oppgitt med en trafikk på 9830 ÅDT (2018) og 

Torsnesveien med 2170 ÅDT (2018). Etter at fv. 107 er blitt omlagt har dette medført at gamle Torsnesvei 

er avlastet med ca. 1950 biler pr. døgn mellom stengningen ved fv. 107 i øst og stengningen ved Rv. 22 i 

est. Omlagt fv. 107 vil imidlertid få noe økt trafikk som følge av utbyggingen. Økningen er imidlertid 

beskjeden; dvs. fra 2170 ÅDT til ca. 2300 ÅDT mot Rv. 22.   
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Figur 18: ÅDT etter planlagt utbygging av ca. 30 rekkehus i Klokkerstuveien, utført av Multiconsult. 

5.8.4 Ulykkessituasjon 
Statens vegvesen har to registrerte trafikkulykker i krysset Torsnesveien x Klokkerstuveien i perioden 1977 

til 2019. I 1997 er det registrert én ulykke hvor sykkel og personbil var involvert med ulykkekode 

«høyresving foran kjørende i motsatt retning» (grønn markering i kart). 

I 2009 ble det registrert en trafikkulykke hvor personbil og dyr av typen «tamdyr (ku ol.)» var involvert, 

med ulykkeskode «uhell med dyr innblandet» (hvit markering i kart).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Kartet er hentet fra Statens vegvesens vegkart, og viser to trafikkulykker i Torsnesveien. Statens 
vegvesen. 
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5.8.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i Torsnesveien, Klokkerstuveien eller i tilkomstveien til 
planområdet. Torsnesveien har en fartsgrense på 50 km/t, og trafikksituasjonen i krysset 
Klokkerstuveien/Torsnesveien er utredet av trafikkonsulent. I reguleringskartet har vegingeniør tegnet inn 
sikttrekanter og veilinjer for å opprettholde trafikksikkerheten ved realisert prosjekt. Prosjektet 
planlegges og bygges i henhold til Fredrikstad Kommunes vei- og belysningsnorm. 
 
Nærmeste gang- og sykkelvei er etablert fra Habornveien ca. 100m vest for planområdet som føres via 

undergang i retning Fredrikstad sentrum. Til sentrum er det ca. 2,8 km dersom man følger Tornsnesveien 

gjennom Gamlebyen og benytter byferje til å krysse Glomma. Det tilsvarer en reisetid på 13 min for sykkel 

og 35 min gange. Dersom man benytter broen framfor ferjen tilsvarer det en avstand på 4,1km og en 

reisetid på 14 min med sykkel. 

 

5.8.6 Kollektivtilbud 
Nærmeste kollektivtransport befinner seg innen 6 minutters gange fra planområdet, ved Oldenborglia 

bussholdeplass.  

Holdeplassen befinner seg 350 meter øst for planområdet. Rutene som er tilknyttet holdeplassen er: 

113 (retning Fredrikstad og Torsnes) 

179 (retning Torsnes skole) 

186 (retning Kongstenhallen og Borge ungdomsskole)  

 

Figur 20: Nærmeste kollektivtransport er Oldenborglia bussholdeplass, med rutene 113, 179, 186, AART. 
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5.9 Barns interesser 
Planområdet har tidligere vært benyttet til landbruk. Barn og unge har ikke benyttet området til lek eller 

ferdsel, da området frem til i dag har vært privat eie og har fremstått som innmark. Planområdet ligger 

derimot svært sentralt til med tanke på fritidsaktiviteter for barn. 800 meter vest for planområdet ligger 

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og Kongstenhallen og 500 meter nord for planområdet ligger 

Fredrikstad Ridesenter.  

 

Figur 21: Bildet viser en oversikt over lek og aktivitetstilbud i området, AART. 

 
1: Kongstenbanen: 1,7km 5 min med sykkel 17 min til fots. 
2: Kongstenbadet: 1,3km 5 min med sykkel 17 til fots 
3: Kongstenhallen idrettsanlegg: 1,3km 6 min med sykkel og 20 til fots 
4: Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad (grå markering): 800m 4 min med sykkel, 20 min til fots. 
5: Gamle Fredrikstad Golfklubb: 650m 3 min med sykkel 10 min til fots. 
6: Balløke, brukt til ballspill og drageflyvning  300m 1 min med sykkel 4 min til fots 
7: Fredrikstad Ridesenter: 500m 2 min med sykkel og 8 min til fots. 
8: Lysløype: 1km 4 min med sykkel og 12 min til fots 
9: Fredrikstad sportsskytterbane: 1,7km 5 min med sykkel og 20 min til fots. 
10: Kyststien, langs planområdet i nord og øst.  
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5.10 Sosial infrastruktur 
Planområdet har kort avstand til hverdagslige målpunkt. Barnehager og barne- og ungdomsskoler ligger 

innenfor kort avstand. I løpet av de siste årene er to nye skoler ferdigstilt: Sagbakken barneskole ble 

ferdigstilt i 2012 og erstatter Nebbetorp barneskole, og Borge ungdomsskole ble ferdigstilt januar 2016. 

Dette har tilført området viktig skolekapasitet. 

Planområdet er tilknyttet Gudberg barne- og ungdomsskole, ca. 1,5km fra planområdet. Avstanden 

tilsvarer 18 min gange eller 6 min på sykkel. CIS (Children’s international school) befinner seg 900 meter 

unna og har en reisetid på 12 minutter til fots eller 3 min på sykkel. I Gamle Fredrikstad er det for øvrig 

flere barnehager innenfor rimelig avstand. 

Illustrasjonen under vider barnehage- og skoletilbudet i Fredrikstad. Planområdet er markert med grått, 

skoler er markert i hvitt og barnehager i sort. 

 

Figur 22: Oversikt over barnehage- og skoletilbudet i nærheter av planområdet, AART. 
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5.10.1 Skolekapasitet 
Planområdet sokner til Gudeberg skole, som er en kombinert barne- og ungdomsskole med trinn fra 1. til 

10. klasse. Barnehage- og skolebruksplanen (2015-2025) melder om at kapasitetsproblemer er løst med 

paviljonger bygget for langsiktig bruk. Høsten 2014 gikk skolen gjennom en omfattende rehabilitering. 

Skolen har i dag ca. 410 elever, 45 ansatte, 19 klasser, hvor 5 klasser har sitt skoletilbud i paviljonger.  

Skolekapasiteten ved Gudeberg skole er anslått å være tilstrekkelig ut tiden for nåværende barnehage- og 

skolebruksplan. Det foregår prosjektering av noe utvidelse av skolen i forbindelse med utbygging av ny 

"Råkollen skole". Blir dette gjennomført vil skolen kunne ha kapasitet til denne planlagte 

boligutbyggingen. Igangsettingstillatelse av utbyggingsprosjekter utenfor byområdet krever dokumentert 

tilstrekkelig skolekapasitet.  

 
Figur 23: Prognose for Gudeberg skoles elevtall fra 2014 til 2026, barnehage og skolebruksplanen (2015 – 2025) 

5.10.2 Barnehagedekning 
Barnehage- og skolebruksplanen for 2015 - 2025 melder om at det som følge av barnetallsutvikling bør 

etableres mer barnehagekapasitet på østsiden, primært i området Begby/Kjølberg/Torp/Sagabakken. I 

relativt kort avstand fra planområdet finnes det et bredt tilbud av barnehager, med Kongsten barnehage 

som nærmeste. Barnehagen har 4 avdelinger og 55 barn.  

Andre aktuelle barnehager innen kort avstand er: 

- Bjørneklova barnehage: 67 barn på 4 avdelinger 

- Kjølstad barnehage: 62 barn på 4 avdelinger 

- Løen barnehage: 73 barn å 4 avdelinger 

- Nebbetorp barnehage: 66 barn på 4 avdelinger 

- Torsnes barnehage: 56 barn på 4 avdelinger. 

 

5.11 Universell tilgjengelighet 

Terrenget er relativt flatt, og tomtene og uteområdene må utformes etter prinsippene om universell 

tilgjengelighet. Planen åpner for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i opptil tre etasjer. Etter 

byggteknisk forskrift (TEK17) § 8-2 stilles det ikke krav til universell utforming av felles utearealer i 

tilknytning til denne boligtypen. 

 

5.12 Teknisk infrastruktur 
5.12.1 Vann og avløp 

Tilkoblingspunkt er kommunalt ledningsnett i Klokkerstuveien, ø160mm PVC vannledning og ø800mm BET 
spillvann. Det finnes ikke overvannsledning som er aktuell å benytte og overvann ledes til bekk vest for 
feltet og Oldenborgbekken øst for feltet.  
 
Tvers gjennom planområdet ligger hovedkloakkledningen til Frevar. Det tillates ikke tiltak på ledningen.  
Alle varige konstruksjoner skal planlegges med 5,0 meter sikkerhetsavstand fra ytterkant på røret. 
Nivåløfteren genererer noe støy og lukt. Det kan derfor bli aktuelt å gjennomføre tiltak for å redusere 
ulempen nivåløfteren medfører.   
 
Kravet til slukkevann er 20 l/s for denne typen bebyggelse. Cowi har foretatt en kapasitetsvurdering av 
nettet i Klokkerstuveien og beregningen viser at eksisterende ø160mm PVC vannledning kan levere minst 
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50l/s mot 4,0 bar. Det er god vannforsyning til området og kapasitet langt over hva bebyggelsen det 
reguleres for vil kreve. 
 

5.13 Grunnforhold 

5.13.1 Stabilitetsforhold 
Gjennomgang av faresonekart og risikokart for kvikkleire viser ingen kartlagt faregrad av kvikkleire eller 

annen type skredhendelser (jordskred, flomskred eller løsmasseskred). Området består primært av 

folierte dybdearter som granitt og granittsk og granorittsk gneis med kvartsfeltspatøyne. Det er ikke fjell i 

dagen, og over fjell er det avsatt store mengder med gammel sjøbunn og siltig leire. Grunnen kan derfor 

være ustabil og bør undersøkes nærmere før det gis rammetillatelse. 

Det er gjennomført geoteknisk notat (vedlegg _o_). I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, 

prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra 

naturpåkjenninger. NVE stiller krav om vurdering av sikkerhet mot skred (kvikkleire eller 

sprøbruddsmateriale). Det er etter gjennomførte geotekniske prøver og etterfølgende vurdering ikke 

registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale på tomta.  

Planområdet er flatt og stabilt i dagens situasjon, som det fremgår av notatet vil et initialras utenfor 

tomten ikke få konsekvenser for planområdet. Etter vurderingen fra geoteknikker og kravene i TEK 17 § 7 

om sikkerhet mot skred ivaretatt.   

5.13.2 Ledninger 
Det ligger i dag høy- og lavspent kabel i planområdet. Lavspenningkablene vil muligens komme i konflikt 

med bebyggelse og må omlegges dersom det er tilfelle. Eksisterende trafo syd for planområdet har 

tilstrekkelig kapasitet til å håndtere utbyggingen. Dette er avklart i dialog med Norgesnett.  

5.14 Støyforhold 

Det er gjort en enkel beregning av om vegtrafikkstøy fra nye, omlagte Torsnes vei eller Fv109 kan 

gjøre at planområdet kan havne i gul støysone. Beregningene, utført iht. forskriftene, men uten å ta 

hensyn til demping fra mark og skjermingseffekter fra boliger nærmest Torsnesveien, viser at 

området ligger klart utenfor gul støysone. Det er derfor ikke behov for å lage en detaljert 

støyberegning. Dette gjør at planforslaget tilfredsstiller støygrensene som fremgår av veileder for 

støy i arealplanlegginger T-1442/2016. Planforslagets bestemmelser sikrer at ny bebyggelse ivaretar 

veilederen T1442/2016. 
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Figur 24: Støykart utarbeidet for detaljreguleringen av Asplan Viak.  

5.15 Luftforurensing 
Luftkvalitet.no har ingen registrerte funn av luftforurensing i nærheten av planområdet. Basert på ÅDT på 

omkringliggende vegnett og planfremmers erfaring legges det til grunn at lokal luftforurensning ikke er av 

betydning for ny bebyggelse eller for uteområder.  

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Som vedlegg til planforslaget er det utarbeidet ROS-analyse iht. PBL § 4-3 (vedlegg _d_). Gjennomført 

ROS-analyse har identifisert 13 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet 

ved gjennomføring av reguleringsplanen. Noen punkter fra sjekklisten har blitt slått sammen til en 

utredningshendelse. Resultatene fra gjennomført ROS-analyse fremgår av kapittel 7.14. 

5.16.2 Rasfare 
Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet. Området har ikke risiko for steinsprang, skred eller andre 

rashendelser.  

5.16.3 Flomfare 
Planområdet ligger ikke i flomutsatt område. Ved stormflo og mye nedbør er det sannsynlig at 

Oldenborgbekken vil stige. Oldenborgbekken har tidvis problemer med at den går over sine bredder 

oppstrøms planområdet. Men siden dette feltet ligger nedstrøms alle de større innsnevringene er ikke 

bekken problematisk påvirket av nedbør langs planområdet. Ved stormflo vil ikke vannet stige inn på 

planområdet, men økt vannstand i bekken kan resultere i at avrenningen fra området kan ta noe lengre 

tid. 
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Figur 25: Utsnitt av NVEs aktsomhetskart for flom, hvor planområdet inngår. 

 

5.16.4 Vind 
Området er ikke spesielt vindutsatt, og det antas at planforslaget ikke vil gi noen virkninger for vinden 

innenfor eller i nærhet til planområdet. 

5.16.5 Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Planområdet er ikke utsatt for lokal luftforurensning grunnet avstand til veg og årsdøgntrafikk (ÅDT) på 

omkringliggende vegnett.  

5.16.6 Beredskap og ulykkesrisiko 
Forslagsstiller er ikke kjent med spesielle beredskaps- eller ulykkeforhold i, eller i direkte tilknytning til 

planområdet. Hovedkonklusjonen fra resultatene i ROS-analysen kommer frem av kapittel 7.14. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 
I detaljreguleringen er det avsatt areal til bebyggelse og anlegg, herunder boligbebyggelse og vann- og 

avløpsanlegg. Klokkerstuveien 2 tilrettelegges for 31 boenheter med tilhørende utomhusanlegg organisert 

som rekkehus i felt og to leilighetsbygg. Planbestemmelsene gir mulighet for etablering av maksimalt 3 

leilighetsbygg begrenset til områdene B1 (2. leilighetsbygg) og B2 (1 leilighetsbygg).  Rekkehusene varierer 

i størrelsene small, medium og large. Variasjonen av boligstørrelsene gir et bredt spekter av løsninger som 

egner seg for ulike husholdningssammensetninger.  

 

 

Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1) 
Boligbebyggelse, felt B1 – B6. 
Vann- og avløpsanlegg, felt o_BVA. 
Lekeplass, felt f_BLK. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg, felt o_SKV. 

Annen veggrunn – grøntareal, felt o_SVG. 

Hensynssoner (Pbl. § 12-6) 

H410 - Krav vedrørende infrastruktur. 
H560 – Bevaring naturmiljø. 

 

Figur 26: Utsnitt av forslag til plankart som er vedlagt detaljregulering. 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1) 

Innenfor boligbebyggelse skal det etableres maksimalt 31 boenheter med tilhørende utomhusanlegg, 

carport og teknisk infrastruktur. Innenfor arealformålet skal det i tillegg opparbeides tilstrekkelig 

uteoppholdsarealer og lekeareal som skal være felles for beboerne. Innenfor formål avsatt til vann og 

avløp skal bygninger tilknyttet kommunens vann- og avløpsanlegg ha fri tilkomst. Utbyggingen av 

rekkehus og leilighetsbygg skal ikke forstyrre driften. Innenfor formål lekeplass skal det etableres felles 

lekeplass. 

6.3 Bebyggelsesstruktur 
 
Planforslaget legger til rette for etablering av rekkehusbebyggelse, samt noen mindre leilighetslbygg. 
Bebyggelsesstrukturen tar utgangspunkt i de frittstående boligene i området og er organisert som en 
lineær struktur, alle øst- vest vendte, orientert parallelt med hovedveien i likhet med den 
omkringliggende bebyggelsen.  
 
Bebyggelsen utformes på en måte som gir sammenheng med omgivelsene og hensyntar områdets 
historiske tilknytning.  
 
I det skissert forslaget er det arbeidet med stedets karakter som for eksempel den gamle allé og det 
«åpne landskapet» som karakteriserer byens marker. Stedtes karakter er oversatt til en luftig bebyggelse 
med gode siktelinjer gjennom planområdet og lys og luft mellom husene. Fra syd – vest til nord, møtes 
bebyggelsen av grønne lommer, som er med på å viske ut overgangene fra bebyggelse og landskap. Det er 
i disse områdene at det vil være plass for felles grønne leke og rekreasjonsområder. I planforslaget er det 
sikret store arealer for lekeplass mot sør-vest. 
 
Planforslaget legger opp til et bebyggelsesmønster og volum som gir mye lys og luft mellom husene. 
Sammensetningen og plasseringen av boligtypene bestemmes av hva som gir best solforhold på tomten 
og har minst mulig skyggeeffekt på den omkringliggende bebyggelsen. Hver bolig er forskjøvet i forhold til 
hverandre for å skape et variert gateløp bestående av forskjellige typer uterom.  
 

 
Figur 27: Leilighetsbygg i øst og siktlinje gjennom planområdet 
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Figur 28: Smug. Livet mellom husene. 

 

 
Figur 29: Bebyggelsen sett mot nord. Fra lekeplass med gammel allè til høyre. 

 

 
Figur 30: Illustrasjonen viser bebyggelsesstruktur sett fra gamle Torsnesveien, AART. 
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6.4 Bygningstyper  
Bebyggelsen består av rekkehus i tre ulike typer og størrelser. Karakteristisk for rekkehusene og 
takformen er fortolkningen av pulttak. Takformen er en referanse til byens marker og utformes som et 
tilhørende landskap. Rekkehusenes varierende høyder, med delvis pulttak og flatt tak relaterer seg 
samtidig til de omkringliggende husene for området. Pulttaket er et grep som skal gjenspeile elementer 
fra nærområdets bebyggelse med saltak. Leilighetsbygningene skal også bestå av boenheter i ulike 
størrelser og utforming. Det fokuseres også her på å tilpasse bygningskropp og høyder til nærmiljøet.   
 

 
Figur 31: Takform på rekkehus 

 
Boligene er utformet med utgangspunkt i den tradisjonelle hvite trehusbebyggelsen i gamle Fredrikstad. 
Volum, farger og materialer i den omkringliggende bebyggelsen er utgangspunktet for det illustrerte 
prosjektet som er en moderne tolkning av disse. Innvendig er dobbelt høye rom, gjennomgående lys og 
takvinkelen med på å gi romlige kvaliteter og visuelle forbindelser til himmelen og de grønne 
omgivelsene. 
 

 
Figur 32: Rekkehus i sammensetning large (L), small (S), small (S) og medium (m). AART 
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Leilighetsbyggene er utformet i en kombinasjon av 2 og 3 etasjer og har et taklandskap og materialebruk 
som matcher rekkehusene. Høyder og materialbruk er siktret i reguleringsplanen. Leilighetsbyggene 
innehar 12 leiligheter som alle er gjennomgående. Både takterrasse, balkonger og uteareal på bakkeplan 
tilknyttes leilighetsbyggene som er organisert på samme vis som rekkehusene.  
 

  

Figur 33: Leilighetsbygg mot Klokkerstuveien. AART 
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Figur 34: Rekkehustype «small» 
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Figur 35: Rekkehustype «medium» 
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Figur 37: Størrelser på boenheter i leilighetsbyggene. AART 

 

 

 

 

 

  

Figur 36: Rekkehustype «large» 
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6.5 Høyder 
Planen består av bebyggelse med varierende høyder i henhold til utformingen av boligtypene. Large 
boligen er områdets største bolig med en gesims på 9 meter opptil kote c + 15. Høyeste gesims begrenses 
til 8 av 19 rekkehus. Øvrig bebyggelse har en lavere gesims og består av kun 2 etasjer. Boligene er 
utformet med tak som skrår svakt mot øst og får et lavere bygningsvolum mot naboenes vestvendte 
private uteområder, utformingen sikrer gode solforhold og begrenser skyggeeffekten av bebyggelsen. 
 
Også leilighetsbyggene mot Klokkerstuveien forholder seg til de samme høydene. Bebyggelsen her er 
utformet i 2 og tre etasjer.  
 
Bebyggelsens varierte høyder og utstrekning er sikret i reguleringskartet og bestemmelsene.  
 

 
Figur 38: Det er utarbeidet to snitt gjennom planområdet som gir et inntrykk av høydene og rommene 
mellom rekkene, AART. 
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SNITT AA 

 

 

 

 

 

SNITT BB 

 

 



PlanID: 1021 

38  
 

 

Figur 39: Høydene for boligene varierer mellom 2 og 3 etasjer, og samsvarer med høyde på de tilliggende 
eksisterende husene, AART. 

 

Figur 40: Planområdets nærmeste nabo i nord består av et bolighus med 2,5 etasjer (Torsnesveien 28), AART. 
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6.6 Bokvalitet 
Forslaget til detaljregulering gir utbyggingsmulighet for etablering av ny bebyggelse med lokale materialer 

og et tilnærmet likt bygningsvolum som omkringliggende bebyggelse. Boligfeltet introduserer rekkehus og 

mindre leilighetsbygg som nye boligformer til området, som ellers består av frittstående eneboliger. 

Vegetasjon er et gjenkjennelig element for området og brukes for å knytte det nye boligfeltet til det 

eksisterende. For å skape en myk og naturlig overgang til grønne omgivelser er planområdets uteområder 

plassert i ytterkant av bebyggelsen. 

 

Figur 41: illustrasjonen viser stue med dobbel høyde under taket, AART. 

 

Figur 42: Illustrasjonen viser utsikten fra første etasje i en av boligene. Utfor ser man den private 
forhagen/terrassen, livet mellom husene og de omkringliggende markene. AART. 
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Alle boligenhetene er øst-vestvendt med inngang fra øst. Rekkehusene forskyver seg i forhold til 

hverandre og danner mindre klynger, dette er sikret i forslaget til planbestemmelser. Med klyngene 

skapes intime soner samtidig som beboerne er en del av det lokale fellesskapet. Boligene er utviklet med 

tanke på variasjon i bebyggelse og uterom. Gode lysforhold og kontakt med grønne omgivelser er viktige 

kvaliteter i det illustrerte prosjektet. Dette gjenspeiles gjennom boligenes fasader som er utformet med 

store vindusflater, et interiør med gjennomgående lys og dobbel høyde under taket i første etasjes sosiale 

soner.  

 

Figur 43: Lekearealene utenfor bidrar til økt bokvalitet for småbarnsfamilier. AART  

De ulike boligstørrelsene tilrettelegger for en variasjon av fremtidige husholdninger. Den åpne 

planløsningen i hver bolig gir rom for fleksibilitet i møblering og inndeling av rom. På denne måten kan 

beboerne selv bestemme innenfor rammene av sin egen bolig. Boligtypene medium og large legger opp til 

mulighet for utvidelse innenfor bygningskroppen. Det er for eksempel mulig å bygge igjen det dobbelhøye 

rommet i stuen slik at man får et ekstra rom i etasjen over. For det største rekkehuset er det også mulig å 

bygge igjen terrassen slik at man får flere rom i tredje etasje. Alle boligene i planforslaget er 

gjennomgående. 

Inne og ute veves naturlig sammen i de gjennomlyste boligene. Beboerne har utsikt til både den 

stemningsfulle villaveien og det grønne fellesarealet. 
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Figur 44: Boligenes plassering er gunstig for gode solforhold. AART. 

6.7 Fasadeutforming og materialbruk 
 
Tre er prosjektets tiltenkte bygningsmateriale og er en direkte videreføring av materialbruken som er 
typisk for området. Som en historisk referanse til bebyggelsen i gamle Fredrikstad skal boligene på tomten 
males hvit. Carport, bod og andre bestanddeler av bygget som er separert fra hovedvolumet er tiltenkt en 
kontrasterende mørk farge. Planforslagets bestemmelser setter klare begrensninger for materialbruk og 
farger for å sikre hensynet til omkringliggende bebyggelse og lokal stedstilpasning. 

Figur 45: Illustrasjon som viser tiltenkt materialbruk for rekkene vist fra øst. AART. 
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6.8 Grad av utnytting 
Planavgrensningens areal er 12.990 m2. Boligfeltet har en maksimal samlet BRA på 3.800 m2 for ny 
bebyggelse. I tillegg regnes parkeringsareal på terreng inn i maksimalt tillatt BRA, som måler 1425 m2. 
Samlet tillatt utnyttelse for området blir 5400 m2. = 41 % BYA.  
 

Boligtyper m2 BRA Etasjer Carport m2 BTA 

Small 98,2 2 25,5 

Medium 129,1 2 30,4 

Large 164,1 3 30,4 

Leiligheter 83,3 2 og 3  

 

6.9 Parkering 

 

Figur 46: Situasjonsplan. INSITU AS. 

 

 Antall p-plasser prosjektert i detaljreguleringen 

P-plass for bil 1,9 per bolig 

P-plass for sykkel 2 per bolig 

P-plass for 
bevegelseshemmede 

2 HC-parkering på felles parkering. Mulighet for 
etablering av HC-parkering i flere carporter.  

6.10 Atkomst og trafikk 
Planforslaget legger til grunn en kryssoppstramming og en mindre justering av dagens innkjøring. 

Planområdet har atkomst fra omlagt Torsnesvei (fv. 107) via den gamle Torsnesveien som er koblet til det 

nye krysset ved Rv. 22. Fra nye / omlagte Torsnesvei er det gjennomført en kryssutbedring med et mer 

rettvinklet T-kryss.  

Atkomsten til planområdet gjennomføres fra Klokkerstuveien via gamle Torsnesveien. Det er utarbeidet 
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en trafikkanalyse til planforslaget (vedlegg _n_Trafikkrapport) som beregner bilturproduksjonen fra 

utbyggingen. Dette er videre beskrevet i kapittel 7.9 trafikkforhold. Den nye programmeringen av 

planområdet vil gi god tilgjengelighet for gående og syklende. Gjesteplasser er planlagt i nærheten av 

innkjøringen til planområdet.   

 

 

Figur 47: Ny tilkomst til Klokkerstuveien er dimensjonert for renovasjonsbil, samt rednings- og 
slokkemannskap. Krysset Klokkerstuveien x Torsnesveien er strammet opp med mindre justeringer. Insitu. 

 

6.11 Universell utforming 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets temaveileder for universell utforming og planlegging etter 

Plan- og bygningsloven er lagt til grunn i arbeidet til detaljregulering. Dette gjelder særlig 

formålsparagrafen i PBL §1-1, samt inkluderende planlegging etter prinsippene om medvirkning i §§ 5-1 

og 5-2. 
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6.12 Uteoppholdsareal 

Felles uteoppholdsarealer er fordelt over 6 ulike «felleshager» med differensierte programmer. Solforhold 

og hensyn til naboeiendommene har vært premissgivende for programmeringen av de ulike 

hagerommene. De mest soleksponerte fellesarealene er nord på eiendommen. Her legges det opp til 

roligere uteoppholdsarealer med piknikbord, bærbusker og frukttrær. I syd-vest sikres det ulike lekesoner 

med lekeapparater tilpasset barn i ulike aldersgrupper. Deler av lekearealet vil få naturlig solavskjerming 

fra trerekken og passer spesielt for småbarnslek som har behov for mer skjerming fra direkte sollys. 

Det foreslås terrengformasjoner som utfordrer barnas motoriske ferdigheter, samt diverse lekeapparater 

og -stativer.  Den største «hagen» henvender seg mot vest og vil ha gode solforhold. Arealet opparbeides 

med plen, som er egnet for både lek og felles arrangementer. Det foreslås at felles- og lekearealer 

opparbeides med naturmaterialer og beplantning som relaterer seg til området for øvrig.  

 

Figur 48: Naturlik beplantning med høyere gress og stauder vil kunne gi en fin ramme om gatetunene 
samtidig som private verandaer skjermes. Insitu 
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6.13 Privat og felles uteoppholdsareal 
Overordnede planer legger føringer for 80 m2 (felles og privat) uteoppholdsareal pr. boenhet. 

Prosjektet tilrettelegger for 31 boenheter, som tilsvarer at kravet for oppholdsareal er totalt 2480 m2. 

Prosjektet legger opp til 1700 m2 felles uteoppholdsareal. I tillegg har hver enkelt boenhet både privat for- 

og bakhage, som til sammen utgjør 1819 m2. 

Prosjektet oppnår dermed totalt 3519 m2, som er 1039 m2 over kravet som fremgår i overordnede 

føringer. 

 

Figur 49: Lek og felles uteoppholdsarealer. Insitu 

 

Figur 50: Private forhager med tilhørende bod og carport. AART 
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6.14 Ivaretakelse av eksisterende og ny vegetasjon 
Det tilstrebes å ivareta eksisterende vegetasjon som ikke regnes som fremmedarter. Alléen er av stor 
lokal verdi og det er viktig at prosjektet ikke kommer i konflikt med denne. Denne trerekken i sør er sikret 
i plankartet med hensynssone. Når det gjelder ny vegetasjon skal denne tilpasses lokale forhold. 
 

Figur 51: Viser rekken med almetrær som utgjør deler av grensen til eiendommen mot sør. Bioforsk. 

 

Figur 52: Figur 50: Viser rekken med almetrær som utgjør deler av grensen til eiendommen mot sør. Bioforsk. 
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Figur 53: Illustrasjonen viser eksisterende og ny vegetasjon. Insitu. 

Planområdet er utformet med store felles grøntarealer ut mot områdets ytterkant. Dette gir en fin og 

naturlig overgang til omkringliggende områder. Det sikrer også store områder avsatt til uteopphold, lek og 

hageanlegg.  

Programmeringen av forslaget til ny bebyggelse trekker inn den omkringliggende grønnstrukturen og har 

et luftig preg. Det er videre avsatt god avstand mellom bygningsrekkene og store arealer til felles 

uteoppholdsareal, detter er også sikret med byggegrenser i plankartet. Utearealene er programmert med 

gressflater, bærhage og leke- og aktivitetsområder med ulike funksjoner. 

 

6.15 Kollektivtilbud 
Tiltaket anses ikke å generere vesentlig økning i antall kollektivreisende, og heller ikke en lokal 

merbelastning på nærmeste holdeplass. Denne kan ved høy andel kollektivreisende fra området få opptil 

10-20 flere påstigende pr. dag. Behov for ny holdeplass nærmere Klokkerstuveien er ikke vurdert. 

Rutetilbudet vil heller ikke bli endret som følge av utbyggingen.  

 

6.16 Kulturminner 
I forslaget til reguleringsbestemmelser er det i §2-2 Kulturminner sikret eventuelle funn av automatisk 

fredede kulturminner med følende ordlyd: 

«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. 

 

Planforslaget er utformet med hensyn til å passe naturlig inn i Byens Marker. Hovedgrepene for å oppnå 

dette er bl.a. bygningshøyder og utforming som matcher de omkringliggende bolighusene i dette åpne 

landskapet. Siktlinjer gjennom planområdet er sikret i reguleringsbestemmelsene, disse ivaretar den åpne 
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og oversiktlige opplevelsen av området. Videre er også materialbruken sikret i bestemmelsene. 

Materialbruken på fasade skal bestå av stående trepanel og variere i fargevalg mellom lys og mørk 

kontrast. Hovedfarge skal stå i forhold til omkringliggende bebyggelse og benytte like farger. 

Store grønne flater mot planområdets ytterkanter trekke landskapet inn i planområdet og skaper slik en 

naturlig overgang mellom den nye bebyggelsen og landskapet rundt.  

 

6.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann til brannslukking, spillvann  
Kravet til slukkevann er 20 l/s for denne typen bebyggelse. Det er foretatt en kapasitetsvurdering av 

nettet i Klokkerstuveien. Beregningen viser at det er tilstrekkelig trykk og kapasitet i ledningsnettet.  

Det er ikke tilstrekkelig branndekning fra kommunalt nett helt innerst på feltet. For å sikre tilstrekkelig 

branndekning for de innerste byggene må etableres en brannkum internt på feltet.  

Det vil være naturlig å legge med spillvann i samme trasé som vannledningen og bygge dette etter 

kommunal standard med mål om kommunal overtakelse av begge ledninger. Ut ifra de nye ledningene 

legges det privat spredenett. 

 

Overvannshåndtering 
Resipient for dagens avrenning er bekken i vest og Oldenborgbekken. Slik vil det også være i fremtiden. All 

overvannshåndtering vil foregå på terreng. Byggene har utvendige taknedløp med utkast på bakken. Vann 

fra harde flater og internveier kan ledes ut på grønne flater og samles i forsenkninger i gresset. Disse kan 

igjen lede vannet mot større felles forsenkninger der vannet kan fordrøyes i påvente av infiltrasjon. 

 

Figur 54: Ledningsnett i planområdet. Svendsen & CO. 
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Figur 55 viser at det mest sannsynlig vil bli et vannskille midt på feltet og at ca. halvparten går mot øst og 

Oldenborgbekken mens resten går mot vest og bekken på den siden. Denne bekken har ikke noen navn i 

kartet. For å oppfylle tre-trinns strategien basert på Norsk vanns rapport 2008/162, kan 

overvannshåndteringen løses på følgende måte:   

Trinn 1 ( «Fang opp og infiltrer alt regn < 20 mm»):  
Takvann slippes ut på terreng. Takvannet vil deretter gå over terreng frem til det ledes inn i 
fordrøyningsløsningene. Samme prinsippet vil gjelde for vegvann og andre harde flater.  

Trinn 2 («Forsink og fordrøy regn > 20 mm og < 40 mm»):  
Fordrøyningsmagasinet må ha et volum som er tilstrekkelig for å holde tilbake vann ut over det som kan 
slippes til bekkene.  

I prinsippet skal det ikke ledes mer vann til vannveiene rundt feltet enn det gjøres i dag.  
Fordrøyning kan løses på flere måter. Dette detaljeres under prosjektering.   
Store deler av året er det liten eller ingen infiltrasjon og vannet vil etter fordrøyning slippes ut til bekkene.  

Trinn 3 («Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm»):  

Flomvannet vil følge samme føringsveier som normal avrenning. Byggene er plassert på en høyde som 

gjør at flomvann vil gå over Klokkerstuveien til Oldenborgbekken før det gjør skade på byggene. I motsatt 

retning vil vannet gå ut over jordene videre mot vest før det skader byggene. 
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Figur 55: Føringsveier for avrenning og flomvann. Svendsen & CO 

Figur 56: Vanskille. Svendsen & CO 
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6.18 Plan for renovasjon 
Det er lagt opp til 4 nedgravde beholdere samt avfallsskap som vil romme 6 beholdere á 660 L. 

Avfallsskapene vil monteres med døren vendt mot adkomstveien og med kodelås. Dersom det ved en 

senere anledning er behov for utvidelser, vil det være plass til å etablere flere beholdere og/eller større 

avfallsskap.  

Alle avfallsbeholderne vil plasseres i rekke på egen eiendom, på areal mellom adkomstveien og 

pumpehuset. Adkomst til avfallsbeholderne er universelt utformede og terskelfrie.  

Renovasjonsbiler vil benytte avkjørselen som vendehammer fra Klokkerstuveien, slik at kjøring på 

boligområdet holdes til et minimum. Avkjørselen er dimensjonert som vendehammer i samsvar med 

kommunens veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Det er avsatt nok plass til at renovasjonsbilen 

kan hente søppel samtidig som andre biler kan passere. 

 

Figur 57: Det er lagt opp til avfallsskap og nedgravde avfallsbeholdere, samt vendehammer og tilkomst for 
renovasjonsbil. Insitu. 
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 
Gjeldende kommuneplan er kommuneplanens arealdel 2011 - 2023, men pågående arbeider med forslag 

til ny kommuneplan for 2019 - 2031 er i gang. Planområdet er avsatt til boligformål i begge planene, og 

utbygging av boliger er dermed i henhold til overordnede kommuneplan, både gjeldende og kommende. 

Fylkesplanen Østfold mot 2050 omhandler ulike temaer som er sentralt for prosjektet, herunder by- og 

tettstedsutvikling, samt kulturmiljøer. Planområdet ligger innenfor «Langsiktig grense for framtidig 

tettbebyggelse», og er markert som «områdesenter som skal avgrenses». Planområdet ligger på Byens 

marker, hvor hovedandelen av landskapet ligger utenfor grensen for «langsiktig grense for framtidig 

tettbebyggelse» og skal bevares. Selve planområdet ligger i dag som mark i brakk, og er markert som 

«uproduktiv skog/snaumark» i fylkesplanens temakart.  

Omkringliggende landskap i sør og øst for planområdet er markert som «dyrket mark». Prosjektets 

beliggenhet krever dermed at utnyttelsesgrad og utforming tar ekstra hensyn til omkringliggende 

landskap og bebyggelse, og følger overordnede føringer. I fylkesplanen faller planområdet ikke innenfor 

«naturvernområder» eller «verdifulle kulturlandskap», men planavgrensningen ligger innenfor sone for 

«regionalt verdifulle kulturminner». Rekkehusenes utforming, materialvalg og uteområder er derfor i stor 

grad tilstrebet å hensynta kulturmiljøet på byens marker. 

7.2 Landskap 
Gjennomføring av planforslaget innebærer at planområdet går fra å være ikke drivverdig landbruksareal, 

til å få oppført 31 boenheter med tilhørende uteoppholdsareal og internveier. Planområdet ligger 

innenfor Byens marker, som i fylkesplanen er markert som «regionalt verdifulle kulturmiljøer».  

Dette innebærer at prosjekteringen er utført med varsomhet når det kommer til utnyttelsesgrad og 

bygningenes utrykk. Både rekkehusene og leilighetsbyggene er planlagt oppført med samme materialvalg 

som omkringliggende bebyggelse. Høyder samsvarer med eksisterende boliger i området, med en 

høydevariasjon mellom 2 og 3 etasjer. Rekkehusene oppføres med 2 etasjer, med unntak av maksimalt 8 

rekkehus og en andel av leilighetsbyggene. Per delfelt angitt med byggegrenser i plankartet tillates det 

maksimalt 40% av ny bebyggelse over 2 etasjer.  

Alle enhetene er oppført både med forhage og bakhage for å sikre gode bomiljø og grønn overgang til 

omkringliggende landskap. Idéen bak takenes utforming er at hellingen skal følge kurvene som naturlig 

finnes i landskapet.  

Uteoppholdsarealer skal legges mot ytterkantene av planområdet, for å skape en naturlig grønn og 

glidende overgang mot tilgrensende arealer, opparbeidet med grønn og stedtilpasset vegetasjon.  

Opparbeidelse av grøntarealer og lekeplasser med vegetasjon og variasjon, bidrar til et bedre mikroklima 

for nabolaget, samtidig som det grønne og frodige preget i området ivaretas. Beplantning, 

terrengbearbeidning og regnbed organiseres slik at det skapes gode plasser for opphold for prosjektets 

beboere og besøkende. Planforslaget sikrer ivaretakelse av trerekken i sør.
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7.3 Sol- og skyggeanalyse 
Gjennomførte sol-skyggeanalyser ligger som vedlegg til denne planbeskrivelsen med økt størrelse i illustrasjonsheftet (vedlegg _j_). Planområdet er tilnærmet flatt 
og har svært gode solforhold. Det er få konsekvenser som følge av etablering av ny bebyggelse for omkringliggende boliger. 
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Figur 58: Skyggevirkning fra trerekken. Kl. 12.00, 23. juni 

 

Uteoppholdsareal sør i planområdet vil få en naturlig solskjerming av trerekken som sikres bevart i planforslaget. Dette vil være nyttig med tanke på å etablere 

lekeplasser for de minste barna, som bør skjermes mot direkte sol deler av dagen.



PlanID: 1021 

58  
 

7.4 Stedets karakter 
Gjennomføringen av planforslaget vil fortette bebyggelsen i Torsnesveien, med elementer som bygger på 

at bygningene skal tilpasses og gli inn blant omkringliggende hus og landskap.  

Uteoppholdsareal, lekeareal, grøntområder og tydelige siktlinjer gjennom området benyttes som 

virkemidler til å skape glidende overganger mellom prosjektet og nærliggende omgivelser. Internt på 

området vil de grønne romdannelsene og siktlinjene også bidra til at boligprosjektet oppleves åpent, 

grønt og landlig, selv med en mer arealeffektiv bebyggelse. 

Planforslaget har fokus på fleksibilitet i boenhetene, som gjør at boligene egner seg for ulike 

husholdninger og familiesammensetninger, herunder småbarnsfamilier.  

Opparbeiding av lekeplasser og uteoppholdsarealer internt på planområdet vil dermed bidra til kvaliteter i 

området, både for beboere, naboer og besøkende. Eksisterende kvaliteter som alléer, bekker og turstier 

skal videre ivaretas og integreres i utbyggingen av prosjektet for å bevare og videreføre stedets karakter. 

Nord i planområdet benyttes byggegrenser til å sikre en avstand på 11 meter fra nærmeste bygning til 

eiendomsgrensen. Dette sikrer en total avstand på 14 meter mellom ny og eksisterende boligbebyggelse.  

Planforslaget er utformet med hensyn til å passe naturlig inn i Byens Marker. Hovedgrepene for å oppnå 

dette er bl.a. bygningshøyder og utforming som matcher de omkringliggende bolighusene i dette åpne 

landskapet. Siktlinjer gjennom planområdet er sikret i reguleringsbestemmelsene, disse ivaretar den åpne 

og oversiktlige opplevelsen av området.  

Store grønne flater mot planområdets ytterkanter trekke landskapet inn i planområdet og skaper slik en 

naturlig overgang mellom den nye bebyggelsen og landskapet rundt.  

 

 

Figur 59: Skråfoto. AART 
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Figur 60 Planområdet sett på nært hold, fra nord-øst i krysset gamle Torsnesveien x Klokkerstuveien. AART. 

 

7.5 Byform og estetikk 
Både prosjektets rekkehus og leilighetsbygg presenteres som en nye bygningstypologier i området. Med 

en mer arealeffektiv boligbebyggelse vil rekkene fortette det eksisterende boligområdet, med 

boligsammensetninger tilrettelagt for å imøtekomme ulike familiesammensetningers forskjellige behov. 

Selv om bebyggelsen utgjør et nytt element for boligtypologien langs Torsnesveien, er prosjektets estetikk 

tilstrebet å hensynta og speile elementene i de omkringliggende husene. Høydene på rekkene møter 

nærliggende boliger oppført med 2-3 etasjer.  

Takene er bueformet for å framstå harmoniske med omkringliggende landskap. Variasjon av 

boligstørrelser i small, medium og large vil skape variasjon i rekkene og bidra til at det dannes gode 

uteoppholdsarealer i form av forhager, bakhager og takterrasser. 

Felles for alle enhetene innenfor planområdet er at de ligger strategisk til for optimale solforhold, der 

sosiale soner og uteoppholdsareal vil være solbelyst gjennom store deler av dagen. Bygningenes 

fasadeutforming er utformet med mål om å opprettholde stedets karakter, selv med en fortetting og 

høyere utnyttelse. 

Videre er også materialbruken sikret i bestemmelsene. Materialbruken på fasade skal bestå av stående 

trepanel og variere i fargevalg mellom lys og mørk kontrast. Hovedfarge skal stå i forhold til 

omkringliggende bebyggelse og benytte like farger. Dette bidrar til å bevare den historiske konteksten i 

området.  
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7.6 Kulturmiljø 
Det er ikke er registret eksisterende kulturminner i planområdet, området ligger i et rikt kulturlandskap 
«Byens Marker» Østfold mot «2050»: Planområdet ligger innenfor Kulturmiljø under temakart regionalt 
verdifulle kulturmiljø. I forslag til ny kommuneplan, plankart mars 2020, ligger planområdet innenfor 
hensynssone H550-KULA, hensynssone landskap. Bebyggelsen er i størst mulig grad utformet med hensyn 
til å bevare stedets karakter og knytte seg til den omkringliggende boligbebyggelsen og grøntområdene. 
Utnyttelsen i planforslaget ligger i nedre sjikt og har en rural karakter.  

Planforslaget er utformet med hensyn til å passe naturlig inn i Byens Marker. Hovedgrepene for å oppnå 

dette er bl.a. bygningshøyder og utforming som matcher de omkringliggende bolighusene i dette åpne og 

historiske landskapet. Siktlinjer gjennom planområdet er sikret i reguleringsbestemmelsene, disse ivaretar 

den åpne og oversiktlige opplevelsen av området.  

Store grønne flater mot planområdets ytterkanter trekke landskapet inn i planområdet og skaper slik en 

naturlig overgang mellom den nye bebyggelsen og landskapet rundt.  

Planforslaget vil med disse grepene ikke endre opplevelsen av Byens Marker i vesentlig grad. 

 

  

Figur 61: Illustrasjonen viser prosjektet sett fra sør, med siktlinje mot eksisterende bebyggelse. AART. 
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7.7 Naturmangfold 
Naturmangfold er utredet iht. Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12. Det er ingen mistanke om at tiltaket vil 

medføre risiko for alvorlig eller irreversibel skade på spesielt verdifullt naturmangfold. BioFokus har på 

oppdrag for firmaet Solid prosjekt AS kartlagt naturverdier i Klokkerstuveien 2 i Fredrikstad kommune i 

forbindelse med omregulering til boligformål. Det ble ikke gjort funn av naturtyper etter DN håndbok 13 

eller rødlistearter ut over ask og alm. Det finnes en del av fremmedarten kanadagullris som er vurdert 

som en høyrisiko art som bør behandles deretter i forbindelse med masseforflytning. 

Området angitt til bolig i kommuneplanens arealdel er litt større enn det området som inngår i 

detaljreguleringen, fordi at forslagstiller ikke har eierskap til hele området som er angitt i KPA. Dette kan 

bidra til å styrke naturmangfoldet i området, ved at dette resterende grøntområdet ikke blir bebygd.  

 

Figur 57: Bilde tatt i forbindelse med befaring av området ved utarbeidelse av naturmangfoldrapport, 
Bioforsk 2019 

Figur 58: Eksempel på ny vegetasjon i planområdet. Insitu 
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7.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planforslaget vil ikke medføre noen negativ virkning på nærliggende rekreasjonstilbud. Opparbeidelse av 

lekearealer, grøntarealer og oppholdsarealer tilføre området kvaliteter som det i dag er mangel på. 

Lekeareal og grøntareal vil være til glede for beboere, naboer, besøkende eller forbipasserende som går 

tur langs kyststien nord og øst for planområdet. Alléer, Oldenborgbekken og eksisterende vegetasjon 

benyttes som kvaliteter i området. 

7.9 Uteområder 
Prosjektets utearealer er viktige for å supplere selve planområdet, men også nærområdet med nye og 

attraktive leke- og uteoppholdsarealer. Planforslaget tilrettelegger for flere lekearealer med tilhørende 

møblering og vegetasjon, fordelt utover planområdet. Eksisterende vegetasjon skal benyttes for å knytte 

og integrere planområdet med omkringliggende landskap. Felles for utearealene er at de har optimale 

solforhold, god utsikt mot tilgrensende landskap og er skjermet for trafikk. Uteområdene som fremgår av 

planforslaget skal være fleksible, slik at de kan benyttes på tvers av aldere, brukergrupper og til ulike 

aktiviteter gjennom alle årstider. 

 

 

Figur 59: Eksempel på lekeområder. Insitu. 
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Figur 60: Prosjektet tilrettelegger for grønne lekeområder mellom husene og Byens marker. AART. 

7.9 Trafikkforhold 

Vegforhold og trafikkmengde 

Multiconsult har i forbindelse med prosjektet utført en trafikkanalyse, med beregning av trafikkøkning 

som følge av utbygging av ca. 30 rekkehus. Etter gjennomført trafikkanalyse viser det seg at selv etter 

utbyggingen på ca. 30 rekkehus vil Gamle Torsnesvei få en betydelig redusert trafikk slik det fremgår av 

figur 61, sammenlignet med trafikksituasjonen før nylig veiomleggingen. 

 

Figur 61: Estimert ÅDT ved realisert utbygging av planområdet, Multiconsult.  
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Med utgangspunkt i håndbok V713 «Trafikkberegninger» fra Statens vegvesen samt erfaringstall fra 

tilsvarende boligfelt, er det beregnet turproduksjonen med bil fra den planlagte utbyggingen.  I V713 er 

det oppgitt et variasjonsområde på 2, 5 ‐ 5 bilturer/døgn pr bolig, men undersøkelser viser opptil 7 

bilturer/enebolig og døgn.  

Basert på boligtype og -størrelse, avstand fra sentrum, tilbudte p‐plasser/bolig samt antatt 

kollektivdekning, er det kommet frem til at en turproduksjon pr. leilighet på 3,5 ‐ 4 biler/døgn virker 

sannsynlig. Dersom det legges laveste turproduksjonstall pr. døgn til grunn for beregningene, så gir dette 

en gjennomsnittlig trafikk på 105 biler/døgn (ÅDT). Høyeste turproduksjonstall gir en biltrafikk på 120 

ÅDT.  I tabellen er høyeste turproduksjonstall lagt til grunn for beregning av den samlede trafikk etter 

utbygging på det nærmeste veinettet etter utbygging av planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Antall boliger og beregnet trafikk fra området (kilde: kommunekartet) 

Strekningen mellom Klokkerstuveien og den nye tverrforbindelsen til fv. 107 vil få den største beregnede 

belastningen på 280 ÅDT etter utbyggingen. Dette er likevel 1730 ÅDT mindre enn den tidligere trafikken 

på vel 2000 ÅDT på denne strekningen (øst for Klokkerstuveien).  Det nye krysset med Rv 22 vil få en 

trafikkøkning på vel 100 ÅDT sammenlignet med tidligere trafikk eller ca. 15 biler/time mer i 

ettermiddagsrushet. Dette vil ikke føre til noen merkbar forverring av trafikkavviklingen i krysset. 

Planforslaget forventes å bidra til mindre økninger for kollektivreisende, men ikke av en slik karakter at 

det vil kreve endringer i tilbudet. 
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7.10 Barns interesser 
Planområdet ligger allerede svært sentralt til med tanke på fritidsaktiviteter for barn.  

Følgende aktiviteter befinner seg innenfor rimelig gangavstand til planområdet: 

Fotballbaner (trening- og hovedbane), badebasseng, treningsstudio, golf- og minigolfbaner, tennisbane, 

liten og stor idrettshall (Kongstenhallen) med idrettsbaner for; tennis, håndball, innebandy, volleyball, 

badminton, kulturlokaler, arealer for lek og opphold, ridebaner, samt balløkke til lek og drageflyvning. Det 

finnes også gode turmuligheter like ved planområdet, blant annet kyststien som omkranser planområdet i 

nord og øst.  

 

Figur 62: Bildet viser en oversikt over arealer for lek og aktivitetstilbud i området.  
 

1: Kongstenbanen: 1,7km 5 min med sykkel 17 min til fots. 
2: Konstenbadet: 1,3km 5 min med sykkel 17 til fots 
3: Kongstenhallen idrettsanlegg: 1,3km 6 min med sykkel og 20 til fots 
4: Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad (grå markering): 800m 4 min med sykkel, 20 min til fots. 
5: Gamle Fredrikstad Golfklubb: 650m 3 min med sykkel 10 min til fots. 
6: Balløke, brukt til ballspill og drageflyvning  300m 1 min med sykkel 4 min til fots 
7: Fredrikstad Ridesenter: 500m 2 min med sykkel og 8 min til fots. 
8: Lysløype: 1km 4 min med sykkel og 12 min til fots 
9: Fredrikstad sportsskytterbane: 1,7km 5 min med sykkel og 20 min til fots. 
10: Kyststien, langs planområdet i nord og øst.  

Ved ferdigstilt prosjekt vil planområdet bidra til å berike området med lekearealer for barn, innenfor 

trygge og oversiktlige arealer omringet av grønne marker og vegetasjon. planområdet vil være godt egnet 

som oppvekstområde for barn ved at uteoppholdsarealer fremmer lek og samhold i omgivelser med 

blågrønne elementer. Planforslaget sikrer store arealer for lekeplass og tilfredsstiller krav til generelt 

uteoppholdsareal, i henhold til gjeldende KPA. Det er avsatt 5 700 m2 areal for uteopphold og lek.   

 
7.11 Sosial infrastruktur 
Planforslaget er i henhold til overordnede planer, herunder gjeldende kommuneplan for Fredrikstad 

kommune. Planområdet ligger innenfor gangavstand til nærliggende skoler og barnehager.  

Planområdet sokner til Gudeberg skole. Gudeberg skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, med 

barn fra 6 - 15 år. Det er opplyst om at skolen i dag har ca. 410 elever, men «Barne- og skolebruksplanen 
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for 2015 - 2025» tilsier en elevkapasitet på 375 elever. Kapasitetsproblemer er i midlertidig løst i form av 

paviljonger bygget for langsiktig bruk. Det foregår prosjektering av utvidelse av skolen i forbindelse med 

utbygging av ny «Råkollen skole», når nye Råkollen skole står ferdig økes kapasiteten i skolekretsen. Det 

ligger en rekke barnehager i nærheten av planområdet jf. figur 22 som viser oversikt over barnehager 

med kort avstand til planområdet.  

 
7.12 Universell tilgjengelighet 
Planforslaget legger til grunn gjeldende byggeforskrifts krav til universell utforming av bebyggelse og 

utomhusanlegg. Adkomst og planløsninger skal dermed tilpasses bevegelseshemmede. 

 
7.13 Energibehov - energiforbruk 
Prosjektet skal planlegges og byggesøkes etter den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. Innledende 

kontroll på dagens energikapasitet samt et tentativt og beregnet behov ved etablering av 31 boenheter 

skal fremlegges i planprosessen. Lading av elbiler skal medberegnes i energibehovet for planforslaget.  

 
7.14 ROS 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for detaljregulering Klokkerstuveien 2 har identifisert 13 

mulig uønskede hendelser/farer som kan påvirke risikosituasjonen i planområdet. ROS-analysen gir et 

overordnet bilde av risikosituasjonen i planområdet gjennom å vurdere risikonivået i dagens situasjon, og 

risikonivået etter planlagt endring og foreslåtte risikoreduserende tiltak. ROS- analysen gjør også rede for 

konsekvensene av gjennomføring av reguleringsplanen for de ulike hendelsene. 

Det er særlig hendelser som overvann, flom, geoteknikk og tilgjengelighet for rednings- og 

slukkemannskap som er hendelser med potensielle konsekvenser. Når avbøtende tiltak er gjennomført i 

planen er det ingen av de identifiserte hendelsene som vurderes å medføre uakseptabel risiko (rød).  

 

7.15 Jordressurser/landbruk 
Matjord skal tas vare på og brukes til forbedring av jordbruksareal i drift, eller til nydyrkingsprosjekter. 
Kommunal landbruksforvaltning kan kontaktes for formidling av mulige områder hvor eventuell god 
matjord kan anvendes. Plan for håndtering og bruk av matjord legges fram for landbruksforvaltningen før 
igangsetting av utbygging. Overvann skal håndteres på en slik måte at det ikke medfører oversvømte 
landbruksarealer nedstrøms utbyggingsfeltet. 
 

7.16 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
Det er forventet at det i forbindelse med utbyggingen av planområdet kobles på eksisterende kommunale 

VA-ledninger, evt. legges om nye i planområdets internveger. Dimensjoner for arbeidet fastsettes i dialog 

med Fredrikstad kommune i senere fase. Lokal overvannshåndtering tilstrebes gjennom størst mulig 

innslag av permeable overflater/grøntområder som forsinker utslipp til nettet. I tillegg utnyttes overvann 

som innslag i landskapsutforming gjennom kanaler og regnbed. 

• Pumpehus 
Det skal sikres fri tilkomst for drift av pumpehuset nord i planområdet.  
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7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Kommunen er hjemmelshaver for Klokkerstuveien 303/1833, 303/1262 og 506/2 som i dag er veiareal, 

samt 303/1509 som er regulert til kommunalteknisk anlegg. Eventuell ytterligere bruk av den kommunale 

eiendommen 303/1509 må avklares med Fredrikstad kommune. I forbindelse med utbedring av 

Klokkerstuveien og etablering av tilkomstveier til planområdet vil det medføre delvis omregulering av 

eiendommene. Gjennomføringen av planforslaget medfører ingen vesentlige økonomiske konsekvenser 

for Fredrikstad kommune.  

 

7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planfremmer er ikke kjent med næringsinteresser som kan bli berørt av planforslaget. 
 
7.19 Interessemotsetninger 
Planfremmer er ikke kjent med juridiske forhold av betydning for gjennomføringen av planforslaget. 

Mottatte merknader er vedlagt og kommentert i sin helhet.  

7.20 Avveining av virkninger 
De samlede virkningene av planforslaget anses til å ha mindre betydning. Hensynet til kulturlandskap og 

kulturmiljø er klart viktigst, og har blitt hensyntatt i utformingen og prosjektering av planforslaget.  

Det er gjennomført tiltak som gjør at utbyggingen av boligene med tilhørende uteoppholdsareal 

hensyntar nærliggende landskap og bebyggelse. Prinsippene for utforming og materialbruk er sikret i 

planforslagets reguleringsbestemmelser.  

I forslag til detaljreguleringsplan er ny bebyggelse planlagt med god avstand til eksisterende bebyggelse i 

nord. Her er byggegrensen satt hele 11 meter inn i planområdet, noe som sikrer en minsteavstand på 14 

meter til nabobebyggelsen i nord. Det er ellers avsatt byggegrenser med minimum 4,0 meter avstand til 

eksisterende eiendomsgrenser. Ny bebyggelse er planlagt med tillatt maksimal kotehøyde på 13 og 15 

meter, planområdet ligger på kote 3,8 til 5.1, noe som gir en maksimal bygningshøyde på 11, 0 meter på 

bygninger i 3 etasjer. Den differensierte høyden gir et variert inntrykk av ny bebyggelse og demper 

høydevirkningene (både nærvirkning og fjernvirkning).  

Byggegrenser i reguleringskartet sikrer åpne siktlinjer på 8 til 12 meters bredde mellom bygningsrekkene. 

Den prosjekterte og reelle avstanden mellom bygningene er derimot større. Sør-øst i planområdet vil det i 

realiteten være hele 17 meter mellom rekkehus og leilighetsbygg.  
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8 Innkomne innspill 
Se vedlegg _h_, samt med plankonsulents kommentarer i vedlegg _i_,  og vedlagt kopi av 

varslingsannonse i vedlegg _e_. 

 

9 Vedlegg 
 

a: Plankart 

b: Planbestemmelser 

c: Planbeskrivelse 

d: ROS-analyse 

e: Avisannonse 

f: Varslingsbrev 

g: Varslingsliste 

h: Samledokument innspill 

h: Detaljreguleringsplan for Klokkerstiveien – Ny saksbehandler (epost) 

i: Liste over innsendte merknader med kommentarer 

j: Illustrasjonshefte 

k: Illustrasjonsplan 

l: Adkomst for rednings- og slokkemannskap 

m: Renovasjonsteknisk plan 

n: Internveier, parkering og snøopplag 

o: Lek og felles uteoppholdsarealer 

p: Trafikkrapport, Multiconsult 04.12.19 

q: Geoteknikk – Sikkerhet mot skred 06.12.2019  

r: Geotekniskrapport, Multiconsult 06.12.19 

s: Flomrapport, Oldenborgbekken  

t: Naturmangfoldrapport, BioFokus 21.10.19 

u: Støyrapport, Asplan Viak 23.10.19 

v: VA- og overvannsrapport 

w: Brannrapport 


