
Oppdragsgiver

Fredrikstad kommune 

Rapporttype

Planbeskrivelse til detaljregulering Kreutzgate 2

01.08.2016

PLANBESKRIVELSE TIL 
DETALJREGULERINGSPLAN
KREUTZGATE 2
ALTERNATIV 2 – UTEN SKOLEBYGG
PLANID: 01061133



ALTERNATIV 2 – UTEN SKOLEBYGG 2 (38)

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN
ALTERNATIV 2 – UTEN SKOLEBYGG

Oppdragsnavn: Kreutzgate 2 detaljreguleringsplan 

Filnavn: Planbeskrivelse Kreutzgate 2, planbeskrivelse - uten skolebygg, alterntiv 1

Internkontroll

Revi-
sjon

Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet 
av

Kontrollert 
av

00 01.08.16 Opprinnelig planbeskrivelse Håvard 
Skaaden

Andreas 
Sporild Olsen

1 31.10.16 Mindre justeringer etter tilbakemelding fra 
reg.avd. endret krav til parkering, suppleringer i 
innspill.

Håvard 
Skaaden 

Rambøll AS
Adresse
PB 383
Gamle Beddingvei 28
NO-1601 Fredrikstad
www.ramboll.no



ALTERNATIV 2 – UTEN SKOLEBYGG 3 (38)

Ramboll

INNHOLD

1. BAKGRUNN..............................................................................5
1.1 Beliggenhet og planavgrensning...................................................5
1.2 Krav om konsekvensutredning (KU)..............................................6

2. PLANPROSESSEN.....................................................................7

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER....................................8
3.1 Statlige planer og føringer...........................................................8
3.2 Regionale planer ........................................................................9
3.3 Kommunale planer .....................................................................9
3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner ...........11
3.5 Temaplaner, analyser og utredninger ..........................................12
3.6 Dagens arealbruk, teknisk standard og eierforhold........................12
3.7 Stedets karakter – bygningsmiljø/kulturmiljø ...............................15
3.8 Landskap ................................................................................19
3.9 Naturverdier ............................................................................20
3.10 Barns interesser .......................................................................20
3.11 Grunnforhold ...........................................................................20
3.12 Støyforhold .............................................................................21
3.13 Luftforurensning.......................................................................22
3.14 Kollektiv transport ....................................................................22

4. PLANFORSLAGET ...................................................................23
4.1 Planens reguleringsformål .........................................................23
4.2 Gjennomgang av nye arealformål – fremtidig arealbruk .................23
4.3 Byggegrenser ..........................................................................24
4.4 Parkering og adkomst ...............................................................24
4.5 Uteoppholdsareal .....................................................................24
4.6 Teknisk infrastruktur.................................................................24

5. VIRKNINGER .........................................................................26
5.1 Kulturminner og kulturmiljø .......................................................26
5.2 Nærmiljø- og bokvaliteter..........................................................26
5.3 Tilrettelegging for flere boliger ...................................................26
5.4 Naturmangfold.........................................................................26

6. RISIKO OG SÅRBARHET.........................................................27
6.1 Metode ...................................................................................27
6.2 Evaluering av risiko ..................................................................27
6.3 Konklusjon ..............................................................................30

7. INNKOMNE INNSPILL ............................................................30



4 (38) ALTERNATIV 2 – UTEN SKOLEBYGG

Rambøll

8. VEDLEGG ...............................................................................37



ALTERNATIV 2 – UTEN SKOLEBYGG 5 (38)

Ramboll

1. BAKGRUNN

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på 
eiendommen gnr/bnr 613/3. Dette innebærer at eksisterende bygg, som opprinnelig var en 
skole, skal fjernes. 

Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, Teknisk drift. 

Konsulent er Rambøll AS avd. Plan og arkitektur i Fredrikstad. 

1.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Planområdet er ved Torp i Fredrikstad, like nord for Borge sykehjem. 

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, fremhevet med rød sirkel.

Planområdet omfatter hele eiendommen gnr/bnr 613/3 med tilstøtende veiarealer. Planområdets 
totale størrelse er 3000 m² og eiendommen 613/3 utgjør 2229 m² av dette.
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Figur 2: Planområdet vist med sort omriss.  

1.2 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 19. desember med vedlegg. I vedleggene til forskrift om KU angis hva 
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes konsekvensutredet.

Da planlagte tiltak ikke berører oppfangskriteriene i forskriften, er planen vurdert til ikke å utløse 
krav om konsekvensutredning. 
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2. PLANPROSESSEN

Oppstartsmøte med kommunens reguleringsavdeling ble avholdt 11.06.2015. 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider og i 
Fredrikstad blad den 03.07.2015 (se annonse nedenfor). 
Det ble sendt ut varsel til regionale myndigheter etter adresselister fra Fredrikstad kommune og 
berørte eiendommer. Frist for uttalelser var 01.09.2015.  

Det kom inn 8 skriftlige varslingsuttalelser. Uttalelsene er oppsummert i kapittel 7 «Innkomne 
innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 

I løpet av planprosessen har det blitt gjennomført flere møter mellom forslagsstiller/konsulent og 
reguleringsavdelingen. I tillegg har reguleringsavdelingen hatt interne drøftingsmøter der 
byantikvaren også har blitt involvert.

Diskusjonene har i hovedsak dreid seg om hvorvidt eksisterende bygning, som opprinnelig er en 
gammel skole, i planområdet tillates fjernet eller om det må bevares av hensyn til 
kulturminnevernet (nærmere beskrivelse av skolen kommer senere i planbeskrivelsen). 
Fredrikstad kommune, representert ved reguleringsavdelingen og byantikvar, anbefaler at 
reguleringsplanen legger opp til bevaring av bygningen. Av hensyn til økonomi og får å kunne 
oppnå bedre utnyttelse av tomta, ønsker tiltakshaver å fjerne bygget.. 

Som en konsekvens av at man ikke har kommet til enighet, har det blitt besluttet at det legges 
frem to nesten identiske reguleringsplanforslag til førstegangsbehandling, der fjerning eller 
bevaring av skolen er det som i hovedsak skiller dem. Planbeskrivelse alternativ 1 tar sikte på å 
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bevare skolen, og alternativ 2 tar sikte på å fjerne. Hva som skiller de to løsningsforslagene er 
nærmere beskrevet i kapittel 4 – planforslaget og kapittel 5 - konsekvenser. 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Statlige planer og føringer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
«Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner 
og fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi».  

Vurdering 
Tekniske krav til nye bygg er sikret gjennom byggteknisk forskrift TEK10. Planområdet har 
sentral beliggenhet med tanke på kollektiv transport og hovedveinettet, og har således gunstig 
plassering med tanke på bosetting- og bevegelsesmønsteret. 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
«Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning».

Vurdering 

Planområdet er i dag åpent og tilgjengelig, - med noe vegetasjon og mindre høydevariasjoner.  
Huset på tomten har til tider vært ulåst, og det opplyses av naboer at det har vært uvedkomne 
innendørs. Tomten er ikke egnet som lekeplass slik det fremstår i dag.  

Nødvendige hensyn for ivaretakelse av barn og under er innarbeidet i reguleringsplanen. 
Kommunens barnetalsperson fikk tilsendt varslingsbrev ved varsel om igangsetting. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (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 verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling 
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.» 
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Vurdering 

Planområdet kan anses som en fortettingstomt i et bebygd område, og har sentral beliggenhet i 
forhold til skole og kollektiv transport. Glommaringen passerer området 8 ganger i timen mellom 
06.30 og 18.00 og 4 ganger i timen mellom 18.00-21.00. 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs RV110 og RV111 helt til både Fredrikstad- og 
Sarpsborg sentrum.  

3.2 Regionale planer

Fylkesplan for Østfold 
Planområdet er vist med formål bebyggelse-nåværende i gjeldende fylkesplan. 

Vurdering 
Tiltaket er fullt ut i samsvar med gjeldende fylkesplan. 

Figur 3: Fylkesplanen for Østfold, planområdet er fremhevet med sort stiplet linje.

3.3 Kommunale planer

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 06.12.2012
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg – nåværende. Deler av 
planområdet er også underlagt hensynssone kulturmiljø. Hensynssonen er anvist med bakgrunn i 
eksisterende bygningsmiljø i området, som i hovedsak består av lav trehusbebyggelse. På 
eiendommen 613/3 ligger en tidligere skolebygning, som sist ble benyttet som bolig. 
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Figur 4: Kommuneplanens arealdel, med planområdet vist med sort stiplet linje.

Vurdering 
De siste årene har bygningen stått ubrukt, og som en konsekvens av dette har bygningens 
tekniske tilstand blitt vesentlig forringet. Av hensyn til økonomi og utnyttelsen av tomten forslås 
bygget fjernet (se kap. 4). I kapittel 3.6-7 er det redegjort for nabobebyggelsen og hva som er 
typisk for byggeskikken i området. Tiltaket er fullt ut i samsvar med formålet bebyggelse og 
anlegg i kommuneplanens arealdel. 

Trafikksikkerhetsplan
Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonal og lokalt nivå, og til 
grunn for dette ligger regjeringen nullvisjon. En langsiktig visjon om null drepte og livsvarig 
skadde i trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan 
(NTP) og dette føres videre til det lokale nivået gjennom kommunens egne 
trafikksikkerhetsplaner. 

Vurdering 
I trafikksikkerhetsplanen er det ikke omtalt tiltak som berører planområdet direkte. Men det 
planlegges å etablere 300 meter med fortau mellom Emil Mørks minde (pleiehjem) og 
Borgeveien. Emil Mørks minde ligger ca. 300 meter syd for planområdet. 

Overvannsplan 
Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal ivareta arealbehov for tekniske og 
landskapsmessige løsninger i forbindelse med overvannshåndteringen. Deler av 
utbyggingsarealet kan ved behov avsettes til overvannsformål for fordrøyning, anleggelse av frie 
vannflater mv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, strupeanordninger, 
infiltrasjonssoner og flomveier. En helhetlig overvannsplanlegging innebærer også at de enkelte 
tomter inkluderes når krav og tekniske løsninger fastsettes.
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Vurdering 
Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innen 
nedbørsfeltet som planområdet berører. Overvann fra bebygd område føres til terreng og videre 
inn mot dreneringssystem langs tilstøtende kjørevei/fortau. Vannstanden for planområdet 
forventes ikke bli i nevneverdig grad påvirket av utbyggingen. Grøftesystem langs SF/SK1 og 
SKV2 vil samle vann fra store deler av planområdet. Endelig dimensjonering av rørsystemene vil 
måtte beregnes i forbindelse med detaljprosjekteringen.

3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO

0106114 Reg.endr. for en del av Torp. Fortau langs Roald Amunds.vei 28.12.1978

0106134 Kjølstad 28.11.1980

0106369 G/s-vei Moum-Sellebakk alt. vest RV111 09.12.1993

Plangrensen er foreslått lagt i senterlinje for Roald Amundsens vei og Kreutzgate og omfatter 
hele veibredden for den del av Nybyggerveien som grenser til planen. Ny reguleringsplan vil 
erstatte deler av eksisterende planer, i hovedsak for å gi regulerte fortau en bedre planmessig 
sammenkobling enn hva de har i dag. Dagens regulerte fortau er regulert i to ulike 
reguleringsplaner og har ingen god sammenheng (se figur nedenfor).   

Figur 5: Gjeldende reguleringsplaner. Kryss/overgang mellom to gjeldende reguleringsplaner vil 
forbedres/rettes opp (fremhevet med sort sirkel).
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Reguleringsplanen berører også delvis gjeldende reguleringsplan for Reg.endr. for en del av Torp. 
Fortau langs Roald Amunds.vei (ID 0106114). Ny reguleringsplan legges i eiendomsgrensen 
mellom gnr/bnr 613/39 og 611/153. I gjeldende reguleringsplan ble plangrensen plassert slik at 
den griper delvis inn i 611/153. Overlappet medfører ingen praktiske konsekvenser for verken ny 
eller gjeldende plan. 

3.5 Temaplaner, analyser og utredninger

Lokalsamfunnsrapport 
Det er utarbeidet en lokalsamfunnsrapport for Torp, – nærmiljøprosjektet Torp i perioden 1995-
1997.

Hverken gnr/bnr 613/3 eller tilstøtende eiendommer er eksplisitt omtalt i rapporten, men det er 
gitt noen generelle vurderinger for et større sammenhengende område på Torp som også 
omfatter Kreutzgate 2. Dette er retningslinjer i forbindelse med restaurering av gamle bygg og 
viktigheten av ivaretakelse av opprinnelig bygningsuttrykk. Videre fremkommer det også av 
rapporten at det er få muligheter for nyetablering av boliger på Torp, og således vanskelig for 
innbyggere å etablere seg i området. Det poengteres at for å opprettholde et livskraftig 
lokalsamfunn er det viktig med muligheter for boligbygging.  

Boligbyggeprogram 
Planlagt tiltak er vurdert opp mot skolekapasitet og boligbyggeprogrammet som ble vedtatt 
februar 2016. Torp skole har lav kapasitet til å ta i mot nye elever. Samtidig er det lite 
boligbygging i området, og planlagt tiltak er såpass lite at det ikke vil påvirke eksisterende 
skolebelastning i nevneverdig grad. Planlagte tiltak er ikke i strid med boligbyggeprogrammet 
eller skolekapasitet, jf. uttalelse fra avdeling By- og næringsutvikling i Fredrikstad kommune.

3.6 Dagens arealbruk, teknisk standard og eierforhold

Dagens arealbruk 
Planområdet består av en eldre bygning som sist ble benyttet som bolig. Bygningen bærer preg 
av forfall og manglende vedlikehold, og er ikke beboelig.
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Figur 6: Eksisterende hus på eiendommen.

Eiendommen for øvrig er bevokst med en del villnis og løvtrær. Eiendommens uteareal har i 
likhet med bygningen ikke blitt vedlikeholdt de siste år, foruten at det er har blitt gjennomført 
sporadisk gressklipping/slåing på husets sør- og østside. På tomten er det også lagt igjen en del 
privat avfall, blant annet som en kondemnabel båt (observert ved befaringstidspunkt).

Figur 7: Eiendommen sett fra syd.
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Tilstøtende arealbruk, foruten veiareal, består i hovedsak av frittliggende eneboliger, kommunale 
leiligheter/rekkehus og nærings-/kominasjonsbygg (møbeltapetserer).  

Teknisk standard 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en tilstandsvurdering av bygningen. Nedenfor 
er en opplisting av observasjonene gjort i forbindelse med vurderingen:

- Takkonstruksjonen er av eldre årgang, men ok. 
- Vindskier og gesimskasser har betydelig råteskader, 
- Det renner inn vann ved vindfang mot vest. Dette må legges om. 
- Det er sprekkdannelser i grunnmur. Dette bør rehabiliteres, fuges/utbedres. 
- Mer eller mindre alle vinduer har råteskader. Alle bør byttes.
- Noe avrevet ytterkledning. Gammel yttervegg er utforet med 10 cm. Det er ikke lufting 

bak kledning, noe som har medført store råteskader. All kledning og utforing må fjernes 
og utføres på nytt.   

- Store fukt og soppskader i vindfang. Diff.sperre på yttervegg er feilmontert, og er ikke 
helt ned til gulv og klemt. All panel på vegg og tak bør erstattes med ny diff.sperre og 
panel. 

- I gulvet i 1 etasje er to lag bulvbord – stubbloft med møte som isolasjon. Bjelkelag av 
rundstokk (tømmer) som er delvis råtne i underkant. Kan være behov for nytt bjelkelag 
og nytt gulv etc. Det anbefales fjerning av alle gulv. 

- Gulvbelegg på bad må byttes. Anbefaler nytt VVS-anlegg helt ut i veien. 
- Generelt mye mugg og sopp. Anbefaler fjerning av alle plater og montering av nytt. 
- En del av el.anlegget er av nyere dato. Men må allikevel fjernes ifm. fjerning/bytting av 

lister og vegg- og takplater.
- Kjøkkeninnredninger og garderobeskap må rives og byttes pga. store ødeleggelser.  

Eiendomsforhold 

Planområdet består av eiendommen som er tenkt bebygget samt noe tilstøtende veiareal. 
Eiendommene som inngår/berøres av planområdet fremkommer av kartet og tabellen nedenfor. 

Figur 8: Grunnkart/eiendomskart over området. Planområdet er vist med sort stiplet linje. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet 
består av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.

GNR/BNR EIER Areal m²

613/3 Fredrikstad kommune 2229

611/153 Fredrikstad kommune (veiareal) 771 

3.7 Stedets karakter – bygningsmiljø/kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk mot Miljødirektoratets kartbase for kulturminner, og hovedbygget på 
eiendommen gnr/bnr 613/3 er SEFRAK-registrert. 

Området består av variert boligbebyggelse med ulik alder og uttrykk. Av de nærmeste naboene 
finnes et sveitserhus, flere 50/60/70-tallshus og kommunale utleieboliger fra tidlig 90-tallet. 
Området er til en viss grad preget av eldre boligbebyggelse. Bygningene oppleves ikke å utgjøre 
noe sammenhengende karakteristisk bygningsmiljø, da de er fra ulike tidsepoker og har ulikt 
bygningsuttrykk. Blant eiendommene i det nærmeste nabolaget er det en overvekt av bygninger 
etablert etter 1950, så det er et lite konsekvent- og lesbart bygningsmiljø. Foruten bygget på 
eiendommen gnr/bnr 613/3, er det to SEFRAK-registrerte bygg på naboeiendommen gnr/bnr 
611/14 (sveitserhuset nevnt ovenfor). 

Lenger nord for planområdet er det et tydeligere lesbart bygningsmiljø med overvekt av boliger 
med kulturhistorisk verdi, der flere bygninger er registrert i SEFRAk-registeret.  
SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygningene i 
SEFRAK- registeret er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringa fungerer mer som et 
varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til 
å endre, flytte eller rive bygninger. Nedenfor vises en oversikt om SEFRAK-registrerte bygg i 
området. 
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Figur 9: SEFRAK-registrerte bygg er vist med gul og rød trekant. Det er overvekt av registreringer lengre 
nord for planområdet. Bygget i planområdet er fremhevet med sort sirkel.

Nedenfor er et utvalg bilder av de nærmeste naboeiendommene: 

Figur 10: Bildet er tatt inn Nybyggerveien, sett fra sør. Dette er nordvest for planområdet (en del av 
selve veien inngår i planområdet). 
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Figur 11: Kommunale utleieboliger beliggende sørøst for planområdet.

Figur 12: SEFRAK-registrert sveitserhus, sør for planområdet.

Figur 13: Nabohus nordvest for planområdet.
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Figur 14: Nabo mot nordøst. Eldre bygning som har hatt varierte bruksområder. Er i dag 
møbeltapetserer. 

Figur 15: Bebyggelse mot nord.
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3.8 Landskap

Planområdet er forholdsvis flatt. Høydeforskjellen mellom øst og vest er på cirka én meter og 
tilsvarende mellom nord og sør. Enkelte småknauser av fjell i dagen stikker opp innenfor 
planområdet med høyder ca. 0,5-1,5 meter. Planområdets vestside er bevokst/gjengrodd med en 
del løvtrær, hvorav flere av disse er forholdsvis høye. Tomtens østside utgjøres av en åpen 
gresslette. 

Figur 16: Ortofoto om planområdet og de nærmeste tilstøtende arealer.

Nærområdet har tilsvarende topografi som planområdet. Det er forholdsvis flatt med små 
høydevariasjoner og ingen fremtredende landskapsformer. Vegetasjonen i området består i 
hovedsak av løvtrevegetasjon. 

Mot vest er riksvei 111, som utgjør en naturlig avgrensing av nærområdet. Bebyggelsen mot øst 
avgrenses av et dyrkamark-området, som er begynnelsen på et større landbrukslandskap.
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Figur 17: Ortofoto over et større område. Planområdet er omtrent midt i bildet.

3.9 Naturverdier

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for 
arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 
naturtyper 2011 i planområdet. 

3.10 Barns interesser

Eiendommen består av et bolighus. Bolighuset har i følge naboer til tider vært ulåst, og dermed 
åpent og tilgjengelig. Dette er uheldig da fraflyttede hus ikke er egnet til lek- eller opphold. 

3.11 Grunnforhold

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for 
arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten skal vurderes. 
Planområdet er under marin grense der det er registrert marine løsmasser. Det er også registrert 
fjell i dagen innenfor planområdet. 
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Figur 18: Løsmassekart fra NGU. Mørk blå er tykk havavsetning og lys blå er tynn havavsetning. Det er 
observert fjell dagen flere steder på eiendommen 613/3.  

På bakgrunn av foreliggende grunnlagsmateriale har Sweco AS gjennomført en geoteknisk 
vurdering med utgangspunkt i NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Vurderingen konkluderer med at den aktuelle eiendommen ligger under marin grense. 
Vurderingen har tatt utgangspunkt i Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner 
(se kap 4.5 i NVE-veileder). I henhold til kriteriene angitt i denne anses det ingen fare for skred 
som kan ha utbredelse inn i planområdet. 

Det er registrert høy aktsomhet av radon i hele området, og nødvendige tiltak må sikres i 
byggearbeidene. Sikringskrav mot radon er ivaretatt i gjeldende byggteknisk forskrift. 

3.12 Støyforhold

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet egne støyberegninger for Kreutzgate 2. 
Beregningene viser at Kreutzgate 2 ligger i gul sone både på et overordnet støysonekart med 
beregningshøyde 4 m over terreng og i personhøyde (1,8 meter over terreng). Ny bebyggelse vil 
med stor sannsynlighet ligge innenfor eller berøre gul sone. 
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Figur 19: Bildet til venstre viser støypåvirkningen i 1,8 meters høyde og bildet til høyre viser 
støypåvirkningen i 4,0 meters høyde.

For å ivareta grenseverdien for støy utenfor vindu til støyfølsomt bruksformål, anbefales det at
soverom og oppholdsrom gis vindu mot en stille side – vekk fra støykilden. Dersom dette oppnås, 
vil mulighet for lufting være ivaretatt. Dersom det ikke er mulig å gi alle sove- og oppholdsrom 
vindu mot en stille side, kan et balansert ventilasjonsanlegg være et mulig støyavbøtende tiltak. 
Dersom ventilasjonsanlegget sørger for tilfredsstillende luftutskiftning, reduseres behovet for 
vinduslufting. Under forutsetning av at ventilasjonsanlegget overholder grenseverdiene for støy 
fra tekniske installasjoner i boliger, og at andre krav til innendørs støy også er ivaretatt, kan 
situasjonen allikevel oppleves som tilfredsstillende av beboerne. 

Da det på nåværende stadium er noe uklart hvordan ny bebyggelse vil bli prosjektert, men det er 
avklart at området er støyutsatt. Derfor stiller reguleringsplanen krav om at det skal gjøres 
ytterligere støyutredning ved byggesak. 

3.13 Luftforurensning

Planområdet ligger forholdsvis nærme riksvei 111 som har forholdsvis høy ÅDT. Biltrafikk er en 
vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de viktigste 
luftforurensningskomponentene i forhold til kvantitet og eventuelle helseeffekter, og er de 
parameterne som anbefales utredet i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av luftkvalitet 
i arealplanlegging, T-1520.

For å skjerme ny bebyggelse mest mulig mot luftforurensing fra RV111, bør inntak for 
luftekanaler og ventilasjonssystem orienteres vekk fra forurensingskilen. Denne type anlegg må 
også ha en tilstrekkelig god filtrering. I tillegg bør vinduer til soverom og oppholdsrom, så langt 
det går, plasseres i retning vekk fra forurensingskilen, RV111. 

3.14 Kollektiv transport 

Det finnes kollektivholdeplass omtrent 50 meter (nærmeste punkt) fra planområdet, ved 
veikrysset Kreutzgate – Sarpsborgveien. Herfra går regelmessige avganger mot både 
Fredrikstad- og Sarpsborg sentrum, blant annet passerer Glommaringen omtrent hver halvtime, - 
i begge retninger (se kap. 3.1). Det er altså god kollektivdekning i området. 
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4. PLANFORSLAGET

4.1 Planens reguleringsformål

REGULERINGSFORMÅL

(PBL §12-5)

BETEGNELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE 
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 2,102

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Kjørevei SKV1-2 0,626

Fortau SF 0,271

PBL §12-6 Hensynssoner

Sikringssone frisikt H140 0,163

Hensynssone støy H220 2,102

4.2 Gjennomgang av nye arealformål – fremtidig arealbruk

Konsentrert småhusbebyggelse - BKS
Det ønskes etablert konsentrert småhusbebyggelse i form av kjede eneboliger, rekkehus eller 
flermannsboliger. Maks tillatt BYA er 35 %.  

Innenfor formålet skal det etableres renovasjonsanlegg, parkeringsplasser og leke-
/uteoppholdsareal. 

Reguleringsplanen åpner for at eksisterende skolebygg tillates revet.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø. Det er ingen tydelig og ensartet 
byggeskikk i området fra før, men det er viktig at typologi og uttrykk i best mulig grad tilpasses 
den nærmeste bebyggelsen – herunder materialvalg og takform viktig. 

Kjørevei SKV1-2 
SKV1 utgjøres av deler av eksisterende kjøreveier Roald Amundsens vei og Kreutzgate. For 
berørt del av Roald Amundsensvei reguleres eksisterende kjørevei med 3 meters bredde (fra 
senterlinje) pluss 1 m sideareal mot fortau. Denne reguleres noe bredere enn hva gjeldende 
reguleringsplan åpner for. Gjeldende reguleringsplan er gammel, og i ny plan gis veien en større 
bredde (1 meter bredere). For den delen av SKV1 som inngår i Kreutzgate er reguleringsplanen 
en videreføring av både eksisterende reguleringsplan og tilpasning til hva som faktisk er bygget. 
Gjeldende reguleringsplan er gammel med påfølgende potensielle unøyaktigheter ifm. 
digitalisering, det kan derfor være avvik mellom gjeldende reguleringsplan og hvor kjørevei er 
plassert i terrenget.  

SKV2 Nybyggerveien reguleres med 4 meters bredde inklusive 0,5 meter sideareal på begge 
sider. Dette er en omtrentlig videreføring av eksisterende situasjon. Nybyggerveien er uregulert. 
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SKV1-2 er regulert med en kombinasjon av tilpasning til gjeldende reguleringsplaner, faktisk 
bygde kjøreveier og Statens vegvesens håndbok N100. Alle veibreddene har som minimum å 
tilfredsstille håndbok N100. 

Det planlegges ikke nye byggetiltak/utvidelser av SKV1-2. 

Fortau SF
SF er en videreføring av regulert fortau i gjeldende reguleringsplan, dog med en liten 
justering/avvik fra gjeldende plan for bedre tilpasning til eksisterende kjørevei. 
Reguleringsplanen stiller ikke krav til opparbeidelse av SF da det ville være mer naturlig å se på 
et lengre strekk av Roald Amundsensvei som en helhet, og ikke bare etablere fortau ved 
Kreutzgate 2. 

4.3 Byggegrenser 

Byggegrenser innenfor arealet BKS er satt med en fast avstand på 10 meter fra senterlinjen i 
kjørevei SKV1. Dette tilsvarer regulert byggegrense mot vei i gjeldende reguleringsplan Kjølstad 
(PlanID0106134) som SKV1 delvis inngår i. Mot nordvest er byggegrensen satt 6,5 meter fra 
senterlinjen i SKV2. Viste byggegrenser er et avvik fra vegloven som krever 15 meter fra 
kommunal vei. Nybyggerveien er en veisløyfe med 15 hus og ikke egnet for gjennomkjøring for 
andre biler. Foreslått byggegrense vurderes derfor som tilfredsstillende. Byggegrensene er også 
en tilpasning til øvrig gatestruktur og plassering av bebyggelse i området. 

Byggegrensen tar også hensyn til frisiktsonen som opptar en del av arealet innenfor BKS. 

4.4 Parkering og adkomst 

Kreutzgate 2 ligger sentralt i forhold til kollektiv transport, og det finnes en del servicetilbud i 
nær sykkelavstand. Reguleringsplanen stiller krav om at parkeringsdekningen skal være i 
samsvar med den til enhver tid gjeldende kommuneplan. 

Reguleringsplanen legger opp til at to eksisterende avkjørsler til 613/3 stenges/fjernes, og at all 
fremtidig trafikk til planområdet skjer via Nybyggerveien, jf. avkjørselspil i kartet (én avkjørsel 
tillates). Det er vesentlig mindre trafikk i Nybyggerveien, og det anses positivt å redusere og 
fjerne eksisterende avkjørsler til Kreutzgate og Roald Amundsens vei. 

4.5 Uteoppholdsareal

Det er ingen offentlige åpne lekeplasser i umiddelbar nærhet til planområdet. Det finnes en 
inngjerdet lekeplass i Kjølstad barnehage, og er derfor ikke spesielt inviterende. Ved Borge 
sykehjem finnes det større åpne gressletter som er godt egnet til uorganisert lek. 

Reguleringsplanen stiller krav til minst 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet, hvorav en 
tilstrekkelig del av dette må være egnet til lek. Dette er i samsvar med krav gitt av 
kommuneplanens arealdel. 

4.6 Teknisk infrastruktur

Renovasjon 
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Fredrikstad kommunes renovasjonsetat har uttalt deg til planarbeidet, og orientert om krav til 
organisering av avfall for Kreutzgate 2: 

Til rekkehus/leilighetsløsninger leiligheter kreves felles renovasjonsløsning i avfallshus. 

Behov med utgangspunkt i 10 leiligheter (som eksempel):
- Avfallshuset skal plasseres i plan med veien maks. 1 - 2 m fra veikant. Avfallsbeholderne 

skal trilles fram til renovasjonsbilen på asfalt eller annet fast dekke.  Grunnflate 10 m2.  
- Avfallshuset må ha fast dekke og en høyde fra gulv til takbjelker på min. 2,2 m.
- Døråpning skal vende mot veien, og ha en lysåpning på min. 1,2 m bredde og 2,0 m 

høyde. Dersom avfallshuset utstyres med dør, må den være terskelfri. 

Reguleringsplanen angir ingen fast plassering av renovasjonsløsningen, men dette forutsettes 
ivaretatt i utomhusplanen. 

Vann- og avløp 
Det finnes vann- og avløpsledninger i eksisterende kjøreveier i planområdet. Det opplyses av 
Fredrikstad kommune at det er tilfredsstillende kapasitet på det lokale nettet til å kunne håndtere 
den økte belastninger som utbyggingen vil medføre. 

Figur 20: Kart som viser plassering av vann- og avløpsledninger (rød og blå linjer) i forhold til 
planområdet, vist med sort stiplet linje.
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Jfr. kartet ovenfor ser man det ikke er vann- og avløpsledninger som krysser den delen av tomta 
der skal gjøres byggetiltak. Nye bygg vil altså ikke komme i konflikt med eksisterende VA-anlegg 
(det er plassert i kjøreveier). 

5. VIRKNINGER 

5.1 Kulturminner og kulturmiljø

Som beskrevet i kapittel 3, er bygningen i planområdet automatisk SEFRAK-registrert. At en 
bygning er SEFRAK-registrert gir ikke noe automatisk vern, men er mer å regne som et varsel 
om at vern må vurderes nærmere. Bygningen er typisk for skolebygg i den tiden det ble bygget. 
SEFRAK-registeret opplyser at skolen ble bygget på siste fjerdedel av 1800 tallet, dette er 
imidlertid noe usikkert. 

Bygningen oppleves ikke å være en del av et større sammenhengende kulturmiljø, da det er en 
stor variasjon i type arkitektur i den nærmeste bebyggelsen. Tyngdepunktet til kulturmiljøet, som 
Kreutzgate 2 er vist som en del av (hensynssone i kommuneplanen), er egentlig noen hundre 
meter lengre nord, der det finnes en del eldre gammel trehusbebyggelse. Der er 
bebyggelsesstrukturen og byggeskikken tydeligere og mer lesbart. Ved Kreutzgate 2 er den 
nærmeste bebyggelsen bl.a. Borge sykehjem, kommunale utleieboliger (90-talls), ett sveitserhus 
og øvrig boligbebyggelse fra 50-80 tallet.  

Konsekvensen ved at bygget rives er et redusert mangfold innenfor områdets byggeskikk og 
fjerning av et bygg med kulturhistorisk verdi og en historieforteller om en gammel skole. 

5.2 Nærmiljø- og bokvaliteter

Vedlikeholdet av bygget har i flere år vært fraværende. Dette har resultert i at det har forfalt 
kraftig. Det er påvist større råteskader, knuste vinduer osv. Naboer opplyser at det har vært 
rotter på eiendommen og at bostedsløse skal ha benyttet bygget. Bygget representerer derfor en 
belastning for nabolaget og nærmiljøet og en sanering ville derfor virke positivt for bokvalitetene 
i nærområdet. 

5.3 Tilrettelegging for flere boliger

Eksisterende skolebygningens plassering medfører at man ikke vil få utnyttet tomtens fulle 
potensiale. 

Ved fjerning av eksisterende bygg, kan man enklere oppnå gode løsninger og høyere 
arealeffektivitet enn om man beholder bygget. Skolebygningens plassering er ikke ideell med 
tanke på å utnytte tomten best mulig. Hvis skolen fjernes har man et bedre utgangspunkt mtp. å 
tilrettelegge for flere boliger, samt et mer funksjonelt lek- og uteoppholdsareal. 
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5.4 Naturmangfold 

Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking (§§8-12). 

Dokumentasjonen i planbeskrivelsen om forekomst av arter, naturtyper økologisk tilstand er 
hentet fra Naturbase (Miljødirektoratet), Miljøstatus og Fredrikstad kommune. I forhold til 
omfanget av prosjektet vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere aktuelle konsekvenser 
samt å gjennomføre nødvendige tiltak for å avbøte disse. Naturmangfoldlovens § 8, 
kunnskapsgrunnlaget og § 9, føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. 

Tiltaket innebærer etablering av ny bebyggelse innenfor anviste byggegrenser i plankartet. 
Omgivelsene utenfor planområdet vil ikke berøres. Tiltaket vurderes derfor ikke å gi vesentlig økt 
belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon (§ 10 Økosystemtilnærming og 
samlet belastning). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for istandsetting av berørte 
naturområder (§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). 
Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til 
natur og miljø (§ 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder).

6. RISIKO OG SÅRBARHET 

6.1 Metode

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

6.2 Evaluering av risiko

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i 
sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 
• Lite sannsynlig / ingen tilfeller (1) – kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 

tilsvarende i andre områder.
• Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller (2) – kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
• Sannsynlig / flere enkelttilfeller (3) – skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere 

varighet.
• Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet (4) – skjer månedlig / forhold som opptrer 

i lengre perioder, flere måneder.
• Svært sannsynlig / kontinuerlig (5) – skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig til stede 

i området.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
• Ubetydelig / ufarlig (1): Ingen person- eller miljøskader / enkelte tilfeller av misnøye.
• Mindre alvorlig / en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader / belastende forhold 

for enkeltpersoner.
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• Betydelig / kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader / belastende forhold for en 
gruppe personer.

• Alvorlig / farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 
situasjoner.

• Svært alvorlig / katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange 
skadd; langvarige miljøskader.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Samlet risikovurdering. 
KONSEKVENS

1.
Ufarlig

2.
En viss fare

3.
Kritisk

4.
Farlig

5.
Katastrofalt

1. Lite sannsynlig

2. Mindre 
sannsynlig
3. Sannsynlig

4. Meget 
sannsynlig

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET

5. Svært 
sannsynlig

• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig.
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte.
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for:  
1. Masseras/skred Nei
2. Snø/isras Nei
3. Flomras Nei  
4. Elveflom nei 
5. Tidevannsflom Nei

- Havnivåstigning Nei
6. Radongass Ja   5 1 Gul Hele områder er vist 

med høy aktsomhet 
av radon

Vær, vindeksponering. Er området: 
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora Nei
10. Sårbar fauna/fisk Nei
11. Verneområder Nei
12. Vassdragsområder Nei
13. Fornminner (fredet) Nei  
14. Kulturminne/-miljø Ja 5 2 Gul Eksisterende bygg 

er SEFRAK-
registrert. Området 
er underlagt 
henynssone 
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kulturmiljø
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 
15. Vei, bru, knutepunkt Nei  
16. Havn, kaianlegg Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei
19. Kraftforsyning Nei  
20. Vannforsyning Nei
21. Forsvarsområde Nei
22. Tilfluktsrom Nei
23. Områder for idrett/lek Nei
24. Park; rekreasjons-
      områder 

Nei

25. Vannområder for friluftsliv   Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
27. Permanent forurensning Nei
28. Støv og støy; industri Nei
29. Støv og støy; trafikk       Ja     5 2 Gul Støy fra RV111
30. Støy; andre kilder Nei
31. Forurenset grunn Nei
32. Forurensning i sjø Nei
33. Høyspentlinje (stråling) Nei
34. Risikofylt industri Nei
35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt 
      forurensning

Nei

38. Støy og støv fra trafikk Nei
39. Støy og støv fra andre 

kilder
Nei

40. Forurensning i sjø Nei
41. Risikofylt industri Nei
Transport. Er det risiko for: 
42. Ulykke med farlig gods Nei 
43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei  
45. Ulykke med gående/ 
syklende

Nei 

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring

Nei

47. Andre ulykkespunkter Nei
Andre forhold
48. Sabotasje og 
terrorhandlinger

Nei

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål

Nei

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet

Nei  

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer.

Nei

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 

Nei   
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spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring

Nei

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1 

6.3 Konklusjon

Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning: 

Tabell 3. Oppsummering.
KONSEKVENS

1.
Ufarlig

2.
En viss fare

3.
Kritisk

4.
Farlig

5.
Katastrofalt

1. Lite sannsynlig

2. Mindre 
sannsynlig
3. Sannsynlig

4. Meget 
sannsynlig

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET

5. Svært 
sannsynlig

      
       6 14, 29

Kommentarer og tiltak til uønskede hendelser: 
• Til 6. Radongass

o Sikringstilltak er ivaretatt i byggteknisk forskrift TEK10.  
• Til 14. Kulturminne/-miljø

o Eksisterende bygg fjernes. Ny bebyggelse vil tilpasses det eksisterende 
bygningsmiljøet. 

• Til 29. Støv og støy; trafikk
o Ifm. detaljprosjektering må det legges opp til tilfredsstillende støynivå, både 

inne- og utendørs. 
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7. INNKOMNE INNSPILL

Ved varsel om igangsetting ble det mottatt fire innspill. Nedenfor finnes sammendrag av 
innspillene med forslagsstillers kommentar. 

1) Fredrikstad kommune – Byantikvar datert 07.07.15 og 15.03.16
2) Fredrikstad kommune – Byantikvar datert 15.03.16
3) Jernbaneverket, datert 08.07.15
4) Fredrikstad kommune – By- og næringsutvikling, datert 14.07.15
5) Østfold fylkeskommune, datert 31.08.15
6) Fylkesmannen i Østfold, datert 28.08.15
7) Statens vegvesen, datert 31.08.15
8) Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 03.09.15
9) Torp lokalsamfunnsutvalg, datert 16.09.15

1. Fredrikstad kommune – Byantikvar, datert 07.07.15

Etterlyser mer info om bygget, alder, konstruksjon, posisjon og rolle i lokalsamfunnet mv. 
Generelt har skoler høy interesse innen kulturminnevernet på linje med andre bygg som har hatt 
møteplassfunksjoner eller en samfunnsmessig betydning.  

Umiddelbart kan bygningskroppen se ut til å ha en viss alder, den er bred, har slak takvinkel og 
er harmonisk og velproporsjonert. Den ligner i og for seg på flere av de tidlige skolene som kom 
etter “Lov om allmueskolevæsenet i 1860”. De hadde gjerne skolesal og leilighet for lærer og 
evnt. lærerinne. 

Etter SEFRAK registreringen er huset bygget på siste fjerdedel av 1800-tallet. Dateringer i 
Sefrakmaterialet er generelt usikre, og må sjekkes ut nærmere.  

Den opprinnelige panelen under nåværende er malt tradisjonell okergul (ant. linolje) og panelet 
kan se ut til å ha varierende bredde fra 4 tommer til 6 tommer og være en staffpanel. Det ligger 
en svill i bunnen, og etter SEFRAK registreringen er huset bygget av knubb. Det skal også 
anføres at i ett nasjonalt perspektiv har denne regionen ett særlig ansvar for å ivareta hus 
bygget av leire, kubb og knubb, siden dette var en utbredt byggemåte her. Dette er dokumentert 
både i forskning, registreringsprosjekter mv. Om dette huset er omfattet av 
registreringsprosjektet som ble gjennom først på 1990-tallet ved Norsk Landbruksmuseum, er 
usikkert, men det kan undersøkes.

 
Ellers er det lite ved denne bygningen som tilsier at den er rivningsklar. Grunnleggende teknisk 
sett ser den ut til å være i god stand. 

Som ett eldre offentlig anlegg i ett boligområde preget av mangfold, har bygningen en historisk 
verdi og dette sammen med plasseringen på tomta og i miljøet gir den en viktig miljøverdi.  

Bygningens historie og verneverdien, både som bygningstype og konstruksjon, som del av miljø 
og dens rolle historisk sett må altså beskrives/utredes før en vurdering kan gjøres. En slik 
utredning bør være en del av reguleringsplanarbeidet og utgjør en viktig del av 
beslutningsgrunnlaget.
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Forslagsstillers kommentar: 

I forslag til reguleringsplan legges det opp til at eksisterende bygning fjernes. Dette for at 
tomtens ønskes utnyttet best mulig og for at eksisterende bygg har vesentlige skader som ville 
betinge omfattende renoveringsarbeid, noe som vurderes uhensiktsmessig sammenlignet med å 
rive og bygge nytt. 

2. Fredrikstad kommune – Byantikvar, datert 15.03.16

Viser til vurderingene fra Rambøll og Mesterhus (tilstandsrapport).
Byantikvar viser til sitt tidligere innspill: 

- Har tidligere påpekt at anlegget (bygning og tomt) har kulturhistorisk verdi. Dette er 
kraftig forsterket med fylkeskonservators uttalelse. 

- Anlegget har både en verneverdi i seg selv og som del av miljø. 
- Synes ikke bygningen er rivingsklar, men at den teknisk virker å være i god stand.
- Anbefalte også en grundigere utreding av alle forhold.

Kulturhistorisk er dette ivaretatt ved fylkeskonservators innspill. 

Når det gjelder bevaringstilstanden og istandsettingsteknikker er det mangelfullt grunnlag. Dette 
er en bygning som er bygget med tradisjonelle teknikker og den har høy antikvarisk verneverdi. 
Den bør derfor vurderes av bygningskyndig person med kompetanse innen tradisjonshåndverk og 
antikvarisk praksis, ved istandsetting av eldre verneverdig bebyggelse. De oversendte 
bygningstekniske vurderinger ser ut til å være utført av byggmester/ingeniører e.l. uten denne 
kompetansen.

I Rambølls vurdering hevdes det: ”…tilstandsrapport er bygningen av en slik befatning at 
utbygger anbefaler sanering. Hovedbæresystem viser store og omfattende råteskader, og 
mesteparten av dette må skiftes/byttes. I tillegg er grunnmur/ringmur rammet av store 
sprekkdannelser og krypkjeller er ikke ventilert.”

Bygningens hovedbæresystem er fundamenter, vegger, etasjeskille og takkonstruksjon.  Dette 
ser ikke ut til å være vesentlig skadet. At det er skader i første etasjes gulv er normalt. Golvåser 
mv. er på slike hus gjerne lagt som utskiftbare deler uten konstruktiv funksjon for 
bygningskroppen.

Videre anføres store sprekkdannelse i grunnmur. Så Byantikvaren kan huske er dette en 
natursteinsmur, fundamentert på urørte masser eller masser som er frostfrie eller som har lite og 
likt teleløft, og den framstår derfor som stabil. Natursteinsmuren er pusset med sement som 
sprekker opp, og dette må fjernes noe som sannsynligvis også løse utluftingsproblemet. Videre er 
det åpenbart lite hensiktsmessig å påpeke mangler etter moderne byggeteknikk i en bygning som 
er oppført med tradisjonelle og eldre håndverksteknikk. Moderne byggeteknikker og krav kan da i 
noen tilfelle skape problemer mv fukt mv. Jmfr. påpekning av mangler ved diffusjonssperrer i en 
bygning som er bygget med diffusjonsåpne teknikker, og som bør ha det i framtiden. Registrerer 
også at det etter slike vurderinger konkluderes med at alle materialer bør fjernes mv. Det må her 
anføres at opprinnelig ytterpanel ligger intakt under påforing og nyere ytterpanel. Denne eldste 
panelen må ikke fjernes. Den bør bevares og forsiktig repareres med tradisjonelle og antikvariske 
riktige teknikker, slik som øvrige originale deler. Panelet kan evnt. merkes og demonteres 
forsiktig, og remonteres med kompletteringer etter montering av vindsperre.

Ved en istandsetting og tilpassing av videre tiltak bør bygningens tradisjonelle teknikker og 
bevaringsverdi legges til grunn. Bygningen kan, selv med visse unntak fra TEK-10 mv., 
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istandsettes med den nødvendige bokomfort og standard. Det betyr at også opprinnelige 
grunnplaner bør bevares i en viss grad. Å vertikaldele bygningen i to enheter kan ut fra en slik 
målsetting, synes å være en vanskelig løsning. Den foreslåtte bygningsmassen på tomten er 
heller ikke tilpasset anleggets bevaringsverdi som miljø. De bør i henhold til kommuneplanens 
bestemmelser, tilpasses på en bedre måte. 

Byantikvaren ber om å bli involvert i saken når det er naturlig i den videre behandlingen.

Forslagsstillers kommentar

Byantikvaren har allerede gitt et innspill til planarbeidet. Det siste innspillet kommer altfor sent 
ift. varslingsfristen, men gjengis allikevel med en enkel kommentar til det som er relevant til 
selve varslingen.  

Byantikvaren og tiltakshaver (Fredrikstad kommune) er grunnleggende uenig om hva som er 
riktig å gjøre med det eksisterende bygget. Tiltakshaver har gjennomført en tilstandsvurdering av 
bygningen, og har på det grunnlaget dannet sitt standpunkt. Tiltakshaver er også av den 
oppfatning at byggets tekniske standard er tilstrekkelig dokumentert i tilstandsrapporten. 

3. Jernbaneverket, datert 08.07.15

Jernbaneverket har ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Kreutzgate 2.

4. Fredrikstad kommune – By- og næringsutvikling, datert 14.07.15

Det arbeides med valg av trasé for ny bro over Glomma i Fredrikstad. Et av alternativene 
(alternativ 1 på skissen) som skal utredes vil ligge nært opp til planområdet. Etter planen skal 
valget av trasé skje rundt årsskifte 2015/2016.

Forslagstillers kommentar: 
Plankonsulent for Fredrikstadbro-prosjektet har fremlagt foreløpige skisser for nye broalternativ. 
Kreutzgate 2 er utenfor planområdet for ny bro, og av skissene er det tydelig at de to 
prosjektene ikke vil komme i konflikt med hverandre. 
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5. Fylkesmannen i Østfold, datert 28.08.15

Det er varslet at det skal lages egen støyanalyse i forbindelse med planen. Det er viktig at 
støyutredningen viser støy på fasader og utearealer og at det foreslås ev. støyreduserende tiltak. 
Disse må så innarbeides i planen.

Vi forventer at det legges stor vekt på å få til en høy utnyttelse av arealene, i samsvar med 
nasjonale føringer for en god areal- og transportplanlegging.

Det bør belyses i saken hvordan barn og unges interesser er ivaretatt. Planleggingen skal sikre 
gode levekår og trygge bomiljøer.  

Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. 

Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell utforming" (2005-2009). Alle områder (ute 
og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav 
til universell utforming.

Grønnstrukturen har betydning for det lokale miljøet som trivselsskapende element. Det har en 
viktig verdi for lek, turliv og opphold. 

Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om 
bærekraftig bruk. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. 

Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, for eksempel flom, grunnforhold, radon, fare for 
ulykker eller annen fare. 

Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Det må også ses 
på samspillseffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke plagen/helserisikoen.

Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for energiforsyning, arealbruk og transport. 

Forslagsstillers kommentar: 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en støyanalyse for planområdet. Av analysen 
er det avdekket at planområdet ligger innenfor gul støysone. Det er mulig å oppnå 
tilfredsstillende uteoppholdsarealer mtp. støynivået. Siden man pdd. ikke har avklart nøyaktig 
utforming av ny bebyggelse, stiller reguleringsbestemmelsene krav om ny støyanalyse når ny 
prosjektert bebyggelse er avklart. 

Øvrige innspill anses ivaretatt i planen. 

6. Østfold fylkeskommune, datert 31.08.15

Kulturminner og kulturmiljø:
På eiendommen ligger en bygning som opprinnelig huset Torp bruksskole. Den ble startet i 1868 
og var i bruk til 1892, da nye Kjølstad skole åpnet. Bygningen ble overført til Borge kommune, 
som brukte den som kjøkkenskole for Kjølstad og Torp skolekrets. Den ble på folkemunne derfor 
kalt Kokeskolen. Etter at skolen ble avviklet ble bygningen ombygd til å ha tre leiligheter. Den 
har fungert som bolig fram til for få år siden.

Fylkeskonservatoren anbefaler sterkt at bruksskolen bevares. Bygningens opprinnelige størrelse 
og form er bevart. Vi foreslår at bygningen tas i bruk som bolig og at kommunen jobber fram en 
god løsning for å få dette til. I planen bør det således lages bestemmelser som sikrer at 
bygningens eksteriør ivaretas eller tilbakeføres i tråd med antikvariske prinsipper. Gjennom 
planarbeidet må man avklare hvorvidt det er mulig å utnytte andre deler av tomta til 
boligbygging med god tilpasning til den eksisterende bygningen.
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Folkehelse:
Levekår og folkehelse bør få fokus i planarbeidet, og tema bør ligge til grunn for drøfting av 
konsekvensene av ulike valg. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming 
av bygninger og uteområder. 

Leke- og uteoppholdsarealer:
Vi viser til RPR for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. Planen må sikre 
tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge. 

Estetikk og byggeskikk:
Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende bebyggelse og landskap, som 
skal inngå i planen og omkringliggende bebyggelse. 
Østfold fylkeskommune ber om at det tas særlig hensyn til Torp bruksskole.

Trafikkforhold:
Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, 
hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. 

Støy:
Jfr. MDs veileder T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 
Risiko- og sårbarhet:
Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved utarbeidelse av planer for 
utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 

Grønnstruktur:
Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp mot 
overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny 
vegetasjon må vurderes.

Klima og miljøtiltak:
ØFK forutsetter at det legges til rette for ladeinfrastruktur for kjøretøy, samt at det stilles 
minstekrav til utbyggere om andel p-plasser med ladetilbud.

Bygg og utbygging:
Både Stortingsmelding 21 (2011-2012) og Fylkesplanen vektlegger bygg som et viktig 
tiltaksområde for energieffektivisering. Dette gjelder både offentlige bygg og privateide bygg. Det 
bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav for bygg. Det kan være krav 
eller insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige merkeordninger eller standarder utover 
TEK 10.

Forslagsstillers kommentar: 
Bygningen ble ombygd til to leiligheter, ikke tre. 
Kulturminner/kulturmiljø: eksisterende bygning er av så dårlig teknisk stand at den vurderes 
uhensiktsmessig å bevare. En bevaring av bygget reduserer arealeffektiviteten og ønsket om 
fortetting av eksisterende byggeområder. Bygningen foreslås derfor revet. 
Reguleringsplanen legger opp til å lede all trafikk via én avkjørsel. 
Støy: se forslagsstillers kommentar til Fylkesmannen. 
Ved gjennomføring av planlagt tiltak vil det meste av vegetasjonen fjernes. Innføring av ny 
vegetasjon vil fremkomme av utomhusplan. 
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Reguleringsplanen stiller krav til at det ved senere prosjektering skal tilrettelegges for enkel 
opparbeidelse av ladefasiliteter. 
Det er ikke anledning til å stille strengene krav enn hva som er minimumskravet gjennom 
gjeldende byggtekniske forskrifter. Tiltakshaver har imidlertid anledning til å bygge med en 
standard som er bedre enn minimumskravet. 

Øvrige innspill anses ivaretatt i reguleringsplanen. 

7. Statens vegvesen, datert 31.08.15

Støy og luftforurensing:
Vi forutsetter at retningslinjer for behandling av støy (T- 1442/2012) og Luftkvalitet (T- 1520) i 
arealplanlegging skal ligge til grunn for vurderinger i reguleringsplanen. 

Trafikksikkerhet:
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle. Vi 
anbefaler at det settes inn en bestemmelse i planen med krav om parkering og 
manøvreringsareal på egen tomt. Dette for å unngå rygging ut på veien hvor det ferdes gående 
og syklende. 

Arealutnyttelse:
Planområdets beliggenhet og nærhet til sykkelvegruter og bussholdeplasser gjør at vi oppfordrer 
til høy utnyttelse av arealene. 

Frisikt:
Ved kryss og avkjørsler bør frisiktsoner reguleres som hensynssoner i plankartet. Det må tas inn 
en planbestemmelse om at frisiktsoner skal være fri for sikthinder høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende vegers plan. 

Parkeringsplasser:
Antall parkeringsplasser som skal avsettes styres av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 
Vi ber om at det i planen begrunnes hvordan man tenker seg at fastsettelsen av antall 
parkeringsplasser kan bidra til å nå de lokalpolitiske målene om økt bruk av sykkel, gangen og 
kollektivtransport, og vurdere om det ikke burde legges til grunn et mer restriktivt kriterium for 
antall bilparkeringsplasser i planen. 

Sykkelparkering:
Det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser for ulike formål i planen. 
Kravet bør formuleres på en slik måte at det er etterprøvbart, for eksempel krav til 
minimumsantall per boenhet. Planbestemmelsene bør videre stille krav til kvaliteten på 
sykkelparkeringen. Sykkelparkeringsplassene bør være under tak, og stativene bør utformes på 
en slik måte at syklene kan låses fast. Å legge til rette for sikker og lettvint sykkelparkering er ett 
av flere tiltak som kan påvirke hvorvidt man velger sykkel til daglige gjøremål.

Kollektivdekning:
Det bør fremgå i planen hvordan området skal betjenes med kollektivtransport. Beskrivelsen bør 
også omfatte gangforbindelser til relevante stoppesteder. 

Forslagsstillers kommentar:
Støy: se forslagsstillers kommentar til Fylkesmannen. 
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Det stilles krav om plass til å snu med bil på egen tomt. 
Reguleringsplanen stiller krav om at kravet til parkeringsdekning skal følge kravene i den til 
enhver tid gjeldende kommuneplan. 
Det er stilt krav til et minsteantall sykkelparkeringer (med låsemulighet) per boenhet. 

Øvrige innspill anses ivaretatt i reguleringsplanen. 

8. Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 03.09.15

Deler av planområdet består av tykke marine avsetninger som strekker seg videre utover 
planområdet, og hvor det potensielt kan finnes kvikkleire (jf. www.ngu.no ) . Det bør derfor være 
fokus på grunnforholdene i området. 

Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at 
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk 
ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og 
nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 
2/2011), som bl.a. beskriver sikkerhetskrav ved utbygging. 

Forslagsstillers kommentar: 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en geoteknisk vurdering som konkluderer med 
at det ikke er fare for skred som har utbredelse inn i planområdet. Det henvises til vedlagt 
rapport.

9. Torp lokalsamfunnsutvalg, datert 16.09.2015
Som nærmeste naboer til Kokeskolen er det nå grupper som har ekstra behov for trygghet og 
ordnede forhold. På østsiden av området ligger det omsorgsboliger, og på sørsiden ligger Kjølstad 
Barnehage. I tillegg til at det er to svake grupper som nærmeste nabo, er det mange barn som 
går forbi denne tomten på vei til og fra skole (Torp skole og Borge Ungdomsskole).

Det er ikke uten en viss skepsis vi ser at Kreutzgate 2 nå planlegges benyttet til boliger for 
vanskeligstilte. 

Lokalsamfunnsutvalget er kjent med den opprinnelige avtalen mellom Torp Brug og Borge 
kommune, men legger til grunn at de forhold som der er regulert er avklart juridisk før det 
legges mye arbeid i en prosess med detaljregulering.
 
Tomten og huset bærer preg av dårlig vedlikehold, og er i dag skjemmende. 
Lokalsamfunnsutvalget er positive til at det nå legges planer som gjør at området blir tatt i bruk. 
En god løsning ville for eksempel være å benytte boligene til en utvidelse av den kapasiteten på 
omsorgsboliger av den typen som allerede finnes på den andre siden av Roald Amundsens vei, 
eventuelt eldreboliger av den typen som finnes ved Emil Mørchs Minne.

Lokalsamfunnsutvalget har diskutert saken med leder av Samarbeidsutvalget ved Kjølstad 
Barnehage - Erik Nilssen - som deler utvalgets meninger i denne saken. 

Forslagsstillers kommentar: 
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Det planlegges ikke boliger for en bestemt type brukere. Det er med andre ord ikke bestemt at 
eiendommen skal bebos av rusmisbrukere. 
Tidligere eiendomstvist er avklart, og forholdene ligger nå til rette for detaljregulering. 

8. VEDLEGG 

Tilstandsrapport, datert 24.11.2015
Geoteknisk vurdering, datert 27.07.2016


