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Saksnr.: 2019/11261 
Dokumentnr.: 34 
Løpenr.: 108656/2020 
Klassering: Klokkerstuveien 2 
Saksbehandler: Maria Henriksen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 11.06.2020 65/20 
   

Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2  
Nasjonal arealplanID 3004 1021 - Østsiden  
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Solid Prosjekt AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2, nasjonal arealplanID 3004 1021 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Fredrikstad, 02.06.2020 
 

Planutvalgets behandling 11.06.2020: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, R 1, Frp 2) mot 4 stemmer (H 2, 
Sp 1, MDG 1). 
 

Planutvalgets vedtak 11.06.2020: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2, nasjonal arealplanID 3004 1021 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
 
Fredrikstad, 12.06.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Maria Henriksen 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2, nasjonal arealplanID 3004 1021 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av 31 boenheter på Byens marker. 
Planområdet, som dekker ca. 13.000 m2, ligger omtrent 5 km øst for Fredrikstad sentrum, i 
Gamle Fredrikstad.  
 
I fylkesplanen er planområdet markert som kulturmiljø innenfor temakart for «regionalt 
verdifulle kulturmiljø», og det må vises hensyn til omkringliggende kulturmiljø ved 
utarbeidelse av planforslaget. Planområdet er avsatt til «framtidig boligbebyggelse» i 
kommuneplanens arealdel. Planområdet består i dag av brakkmark, og er regulert til 
landbruk. 
 
Planforslaget overholder bestemmelser og retningslinjer i vedtatt kommuneplan, og planens 
formål er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 29.04.2020  
3 Reguleringsbestemmelser datert 30.04.2020  
4 Planbeskrivelse datert 30.04.2020  
5 ROS-analyse datert 18.12.2019  
6 Samlede innspill med forslagsstillers kommentarer  
7 Brannrapport datert 18.12.2019  
8 Geoteknikkrapport - Sikkerhet mot skred datert 06.12.2019  
9 Geotekniske grunnundersøkelser datert 06.12.2019  
10 Naturmangfoldrapport datert 21.10.2019  
11 Støyrapport datert 23.10.2019  
12 Trafikkrapport datert 04.12.2019  
13 VA og overvann-rapport  
14 Flomrapport - Oldenborgbekken datert 26.11.2019  
15 Illustrasjonshefte  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2019/11261. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planen er å fastsette rammer for utbygging av 31 boenheter med adresse 
Klokkerstuveien 2. Selve eiendommen består i dag av mark som er lagt brakk og ikke er 
drivverdig. Detaljreguleringen omhandler Klokkerstuveien 2, gnr/bnr 303/1845 og 303/1509. 
Innenfor planområdet ligger det en bygning for renseanlegg. Fredrikstad Vann Avløp og 
Renovasjonsforetak Frevar KF er hjemmelshaver. Området for renseanlegg reguleres i tråd 
med dagens arealbruk.   
 
Forslagsstiller: Solid Prosjekt AS 
Plankonsulent: AART architects AS 
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Overordnet planstatus 
De mest relevante planer og føringer nevnt i planbeskrivelsen er: 
 
Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 
 Planområdet ligger innenfor arealet som i fylkesplanen er markert som «nåværende 

tettbebyggelse».  
 Planområdet er markert som kulturmiljø innenfor temakart for «regionalt verdifulle 

kulturmiljø», og det må vises hensyn til omkringliggende kulturmiljø ved utarbeidelse av 
planforslaget. 

 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023  
 Planområdet er avsatt til «framtidig boligbebyggelse» i kommuneplanens arealdel. De 

omkringliggende områdene er avsatt til «nåværende bebyggelse og anlegg» og 
«landbruk-, natur- og friluftsområde» med hensynssone «kulturmiljø».  

 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. 

 
Gjeldende reguleringsplan 
 Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Øra Øst, vedtatt 25.06.99. Planområdet er 

regulert til landbruksareal. 
 
Pågående planarbeid 
 Planområdet er avsatt til boligformål i forslag til ny kommuneplan 2020 – 2032. 

Planforslaget vil dermed være i tråd med arealformålet i den foreslåtte kommuneplanen. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet, som dekker ca. 13.000 m2, ligger omtrent 5 km øst for Fredrikstad sentrum, i 
Gamle Fredrikstad. 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.  
 
Planområdet ligger på et område definert som byens marker, som 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. 
 
Området rundt planområdet preges dels av de flate og svakt bølgende landformene som 
danner byens marker, samt småhus konsentrert til et boligfelt langs Torsnesveien på motsatt 
side av Klokkerstuveien 2. Boligene er oppført som frittliggende hvitmalte trehus med røde 
saltak av varierende form og struktur.  
 
Selve planområdet ligger i et tilnærmet flatt kulturlandskap. Landskapets grønne utrykk 
forsterkes av vegetasjonen plantet langs planområdets avgrensing, i form av alléer og 
frittstående trær. På motsatt side av Klokkerstuveien renner Oldenborgbekken. 
 
I eksisterende situasjon er det etablert en enkel kjøreatkomst til planområdet fra 
Klokkerstuveien. Veien fungerer som tilkomstvei til pumpehuset nord på planområdet.  
Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i Torsnesveien, Klokkerstuveien eller i tilkomstveien 
til planområdet. Nærmeste gang- og sykkelvei er etablert fra Habornveien ca. 100 m vest for 
planområdet som føres via undergang i retning Fredrikstad sentrum.  
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Tvers gjennom planområdet ligger hovedkloakkledningen til Frevar som setter noen 
begrensninger på utvikling av eiendommen, da det ikke tillates tiltak på ledningen.  
 
Beskrivelse av planforslaget  
Planområdet er omtrent 13 000 kvm stort. I detaljreguleringen er det avsatt areal til 
bebyggelse og anlegg, herunder boligbebyggelse, lekeplass og vann- og avløpsanlegg. 
Totalt tilrettelegger detaljreguleringen for 31 boenheter med tilhørende utomhusanlegg og 
carport organisert som rekkehus i felt, og opptil tre leilighetsbygg. Bebyggelsesstrukturen tar 
utgangspunkt i de frittstående boligene i området og er organisert som en lineær struktur, 
hvor alle bygningene er øst- vest vendte, orientert parallelt med hovedveien i likhet med den 
omkringliggende bebyggelsen.   
 
Uteområder er plassert i ytterkant av bebyggelsen for å skape en myk og naturlig overgang 
til grønne omgivelser og naboeiendommer. Det tilstrebes å ivareta eksisterende vegetasjon 
som ikke regnes som fremmedarter. Trærne langs alléen er av stor lokal betydning, og er 
sikret i planen.  
 
Planen består av bebyggelse med varierende høyder i henhold til utformingen av 
boligtypene. Rekkehusene kommer i tre varianter kalt small, medium og large. Large boligen 
er områdets største bolig med en gesims på 9 meter, opptil kote + 15. Maksimal 
gesimshøyde begrenses til 40 % av den totale bebyggelsen. Øvrig bebyggelse har en lavere 
gesims og består av 2 etasjer. Boligene er utformet med tak som skrår svakt mot øst og får 
et lavere bygningsvolum mot naboenes vestvendte private uteområder. Ifølge forslagstiller 
sikrer utformingen gode solforhold og begrenser skyggeeffekten av bebyggelsen.  
 
Rekkehusene er forskjøvet med tanke på å skape et variert gateløp bestående av 
forskjellige typer uterom. Boligene er ifølge forslagstiller utformet med utgangspunkt i den 
tradisjonelle trehusbebyggelsen i gamle Fredrikstad. Volum, farger og materialer i den 
omkringliggende bebyggelsen er utgangspunktet for det illustrerte prosjektet, og er ifølge 
forslagstiller en moderne tolkning av disse.  
 
Leilighetsbyggene er utformet i en kombinasjon av 2 og 3 etasjer og har et taklandskap og 
materialebruk som matcher rekkehusene. Høyder og materialbruk er sikret i 
reguleringsplanen. Både takterrasse, balkonger og uteareal på bakkeplan tilknyttes 
leilighetsbyggene som er organisert på samme vis som rekkehusene.   
Uteoppholdsarealer er i tråd med krav i gjeldende kommuneplan. En kvartalslekeplass på litt 
over 1,5 daa. med tilhørende kvalitetskrav er sikret i plankart og bestemmelser, i henhold til 
retningslinjer i gjeldende kommuneplan.  
 
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. Området for renseanlegg reguleres i tråd med dagens arealbruk.   
 
Planforslaget legger til grunn en kryssoppstramming og en mindre justering av dagens 
innkjøring. Gjesteplasser er planlagt i nærheten av innkjøringen til planområdet.   
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er gjennom planprosessen identifisert at planarbeidet vil kunne påvirke områdets 
karakter som kulturhistorisk viktig landskap. Planområdets verdi som en del av det åpne 
landskapet på byens maker er synliggjort i innspill fra naboer og regionale myndigheter i 
forbindelse med varsel om oppstart.  
 
Forslagsstiller anser at de samlede virkningene av planforslaget vil ha mindre betydning ved 
realisering av planforslaget. Forslagstiller peker på at hensynet til kulturlandskap og 
kulturmiljø er viktigst, og anser at dette har i blitt hensyntatt i utformingen og prosjektering av 
planforslaget. Differensierte høyder og tilpasning i materialvalg og volum er grep som 
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forslagsstiller anser vil gi et variert inntrykk av ny bebyggelse og demper høydevirkningene 
(både nærvirkning og fjernvirkning).  
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse ved oppstart av planarbeidet. I 
gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert 13 aktuelle hendelser som kan ha 
betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen.  
 
Følgende hendelser er indentifisert: 
• Geoteknikk 
• Overvann 
• Flom i elv eller bekk 
• Radon i grunnen 
• Økt havstigning 
• Naturmangfold 
• Hendelser på vei 
• Oversvømmelse i nedenforliggende områder 
• Brannspredning 
• Fare for myke trafikanter 
• Luftforurensing 
• Støy / trafikkstøy 
• Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap 
 
Det er foreslått avbøtende tiltak eller behov for videre utredninger for de identifiserte farene 
og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes 
uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte når planforslaget skal gjennomføres.  
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planinitiativet ble behandlet av kommunens virksomheter gjennom intern høringsgruppe den 
10.09.2019. Planforslaget mottatt den 19.12.2019. ble behandlet av kommunens 
virksomheter gjennom intern høringsgruppe den 28.01.2020.  
 
Det er gjennomført medvirkning i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid.  
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 18.10.2019.  
 
Det ble mottatt innspill fra 11 parter ved varsel av oppstart. Varslingsuttalelsene er referert 
og kommentert i eget vedlegg til planforslaget.  
 
Økonomiske konsekvenser 
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.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
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Vurdering 
Planområdet ligger omtrent 5 km øst for Fredrikstad sentrum, og er godt tilgjengelig med 
sykkel fra sentrum og Gamlebyen. En relativt kort avstand til sentrum og skoler gjør at 
området regnes å være egnet for fortetning. Ved varsel om oppstart har det kommet flere 
innspill på at planområdets størrelse og omfanget av bebyggelsen bør reduseres.  
I kommuneplanprosessen er spørsmålet om planområdet egner seg for fortetning i form av 
boligutbygging vurdert, analysert og avklart. Boligformål er også videreført i forslag til ny 
kommuneplan. Kommunedirektøren anser derfor spørsmålet om området egner seg til 
boligbygging som avklart.  
 
At området har en kulturhistorisk viktig betydning taler dog for en lavere utnyttelsesgrad for 
planområdet. Etter kommunedirektørens vurdering vil en høyere utnyttelsesgrad og 
høydebestemmelser enn det som er presentert i planbeskrivelsen utfordre kulturlandskapet i 
for stor grad. Andelen bebyggelse som tillates bebygget i 3 etasjer, samt utformingen av 
bygninger, vil ha innvirkning på hvordan planen forholder seg til omliggende bebyggelse. Det 
vurderes at en utnyttelse i det lavere sjiktet av hva foreslått utbygging tillater vil skape de 
beste kvalitetene både internt i planområdet og for omgivelsene.  
 
Planforslaget har flere gode kvaliteter. Det er valgt en fargebruk og høyder som stort sett 
forholder seg til omkringliggende bebyggelse. I tillegg er det fokusert på grønne strukturer og 
gode solforhold på uteoppholdsarealer, samt forskyvninger i rekkehus og ivaretakelse av 
siktlinjer. Mange av de gode kvalitetene presentert i planbeskrivelse og illustrasjoner er godt 
sikret i de juridisk bindende plandokumentene. Planbeskrivelsen er dog meget utfyllende og 
detaljert, og det er viktig å poengtere at ikke alle detaljer som presenteres i planbeskrivelsen 
sikres i de juridisk bindende dokumentene. Et slikt eksempel er innvendig planløsning for 
rekkehus og leiligheter.   
 
Størrelse og kvalitet på uteoppholdsarealet sikres etter kommunedirektørens vurdering på 
en god måte i bestemmelser. Dette inkluderer blant annet kvalitetskrav til solforhold som går 
utover krav og retningslinjer i gjeldende og forslag til ny kommuneplan. Fokuset på grønne 
strukturer og gode uteoppholdsarealer anses som svært positivt. Dette vil kunne ha positive 
ringvirkninger både for beboere innenfor planområdet, og for naboer. Høydebestemmelser 
og byggegrenser bidrar også til skape godt solbelyste uteoppholdsarealer i nord.  
 
Bestemmelser til høyder og utnyttelsesgrad i kombinasjon med byggegrenser og 
formålsgrenser begrenser også bebyggelsens omfang. Dette viser etter 
kommunedirektørens vurdering at planen på mange områder har blitt bearbeidet for å 
tilpasses omliggende bebyggelse, og legge til rette for et godt bomiljø. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering er den foreslåtte bebyggelsens tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse et viktig tema. Den foreslåtte planen introduserer rekkehus og 
mindre leilighetsbygg som nye boligformer til området, som ellers består av frittstående 
eneboliger. Dette i seg selv skaper utfordringer i tilpasningen til omkringliggende 
bebyggelse. Stedstilpasning er alltid et viktig aspekt ved fortetning, og for Klokkerstuveien 2 
blir det særlig viktig da det befinner seg i et område av kulturhistorisk verdi. En mer effektiv 
arealutnyttelse i sentrumsnære områder i form av rekkehus og leilighetsbebyggelse er 
samtidig i tråd med overordnede statlige, regionale og kommunale retningslinjer. 
Kommunedirektøren anser derfor ikke innførelsen av nye boligformer i seg selv som 
problematisk. Kommunedirektøren vurderer at kombinasjonen av nye boligtypologier, en 
mer konsentrert bebyggelse og en takform som skiller seg fra omkringliggende bebyggelse 
utfordrer områdets eksiterende uttrykk.  
 
I innspill i forbindelse med varsel om oppstart ble det av flere parter uttrykt bekymring for at 
planforslaget ikke tilpasses kulturmiljøet i en stor nok grad. Det ble spilt inn flere konkrete 
forslag til utforming av ny bebyggelse hvor det blant annet ble pekt på takform, detaljering og 
grøntområder. Kulturlandskapet, som beskrevet av forslagsstiller og synligjort i innspill, 
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består både av de åpne slettene på byens marker og av småhusbebyggelsen langs 
Torsnesveien. Den sistnevnte bebyggelsen har en karakteristisk utforming, med saltak som 
den dominerende takformen. Kommunedirektøren anser likevel tanken bak pulttak som godt 
beskrevet og begrunnet av forslagstiller. Pulttakene vender seg dels til saltakenes hellende 
utforming, og dels til det flate landskapet på byens marker. Et helhetlig område med saltak 
ville likevel, etter kommunedirektørens vurdering, samsvare mer direkte med den 
eksisterende bebyggelsen. Saltak mot Torsnesveien ville bedret sammenhengene mellom 
foreslått og eksisterende bebyggelse, men samtidig er slektskapet mellom bebyggelsen 
innenfor planområdet også et viktig aspekt. En helhetlig utforming innenfor planområdet slik 
presentert i planforslaget er derfor etter kommunedirektørens vurdering hensiktsmessig.  
 
Det er gjort vesentlige grep i planmaterialet som sikrer stedstilpasning i form av volum, 
høyder, relativt store grøntarealer, og materialvalg. Området ligger noe skjermet fra den 
karakteristiske bebyggelsen i Torsnesveien, da den ligger i bakkant av et skogholt, og grønn 
vegetasjon i form av trær skjermer delvis planområdet i nord-øst ved det kommunale 
pumpehuset. Således påvirker vegetasjonsskjerming nødvendigheten av at planområdet 
tilpasses omkringliggende bebyggelse. Forslagsstiller har gjennom bestemmelser sikret at 
det opparbeides grønne vegetasjonsskjermer i form av bær- og frukthager mot naboene i 
nord-vest, i samsvar med prinsippene gitt i illustrasjonsplanen. Bruk av stedstypisk 
vegetasjon og en utforming av uteoppholdsarealer som forholder seg til byens marker er 
også sikret i bestemmelsene, og er også er et viktig aspekt av tilpasningen.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


