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Detaljreguleringsplan for Lørjekaia 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: 02.05.2019, sak PS 43/19. 
Datert: 05.06.2018 
Revidert: 01.10.2018, 22.10.2018, 20.12.2018, 06.03.2019. 
 
 

1 PLANENS AVGRENSING 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

2 REGULERINGSFORMÅL, JFR. PLAN OG BYGNINGSLOVEN §§ 12-5. 

§ 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål -BKB1-2 (Rp 1800) 

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg - SKV (Rp 2011) 
Fortau – SF (Rp 2012) 
Gangveg/gangareal/gågate SGG1-2 (Rp 2016) 
Annen veggrunn - tekniske anlegg SVT1-3 (Rp 2018) 
Kai - SK (Rp 2041) 

§ 12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Farleder (VF) (Rp 6200) 
Havneområde i sjø (VHS) (Rp 6220) 

§ 12-6. Hensynssoner 
Sikringssone – frisikt (H140_1-2) 
Gul støysone iht. T1442 (H220) 
Faresone – ras og skredfare (H310) 
Faresone – flomfare (H320) 
Hensyn landskap elverom (H550) 
Bevaring av kulturmiljø (H570_1-2) 
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3 Formålsparagraf 

Formål med detaljreguleringsplan for Lørjekaia er å legge til rette for etablering av 

kunnskapsbedrifter gjennom fortetting og transformasjon med respekt for eksisterende 

bygningsmiljø.  

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

a) Hovedatkomst, renovasjonsanlegg og teknisk infrastruktur skal være etablert før 
det gis brukstillatelse for bygningene funksjonene skal betjene.  

b) SGG1-2 skal være rehabilitert når tilstøtende framtidig bebyggelse sør for 
formålet tas i bruk. 

c) Kaia SK skal rehabiliteres parallelt med opparbeidelsen av tilstøtende planformål, 
SGG1-2. 

d) Kranfundament, skinnegangen og det blå- og gulmalte fortøyningssystemet 
innenfor hensynssone H570_1 skal, rehabiliteres eller rekonstrueres parallelt 
med opparbeidelsen av SGG1-2.  

e) Boliger innenfor BKB1 skal ha tilgang til ferdig opparbeidet leke- og 
uteoppholdsarealer innenfor BKB1 før det gis brukstillatelse for boliger innenfor 
planområdet. 

f) Før det gis tillatelse til igangsetting av terrengarbeider innenfor planområdet skal 
det gjøres risikoreduserende tiltak mot kvikkleireskred i tråd med geotekniske 
vurderinger.  

5 FELLESBESTEMMELSER 

5.1 Kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

a) 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. 

b) Nye tiltak innenfor planområde skal utformes på en måte som tilpasser seg, og 
framhever de opprinnelige strukturene som representerer industrihistorien. 

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

Ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges det for hvert byggetrinn utomhusplan 
og snittegninger i egnet målestokk som skal godkjennes av kommunen. Disse skal minst 
vise:  

a) Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer og framtidige og omsøkte 
bygg/tiltak markert. 

b) Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige 
punkthøyder og snitt. 

c) Kjøre/sykle- og gangarealer, framkommelighet og oppstillingsmulighet for 
utrykningskjøretøy til kaifronten, stadion og bygningsmassen, renovasjonsbil, 
varelevering, snøopplag og tilgjengelighet til stadions bakside. 
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d) Nødvendig parkering for bevegelseshemmede. Parkering for sykkel.  

e) Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, plassering og markering av 
brannkummer og håndtering av overflatevann. 

f) Opparbeidelse av uteoppholdsarealer og lekeplasser med evt. skjerming og 
adkomster. 

g) Soldiagram som viser sol- / skyggeforhold for felles- og private utearealer. 

h) Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for 
Lørjekaia. 

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

Takvann og overflatevann skal fordrøyes på en måte som opprettholder eller forsinker 
avrenningsraten fra planområdet. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at 
det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende 
regnintensitet.  

5.4 Støy og støv. (Jf. pbl § 12-7, nr. 3) 

a) Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016 tabell 3 skal gjelde for planen, 
unntatt for arealer der det er gitt avviksbestemmelser, jf. § 9.2. 

b) Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge dokumentasjon på hvordan 
omkringliggende bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier 
overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og kap. 6 i T-1520.  

5.5 Forurenset grunn (§ 12-7 nr. 3 og 12)  

Ved søknad om rammetillatelse skal det sendes inn tiltaksplan for håndtering av 
forurenset masse innenfor planområdet. Tiltaksplanen skal godkjennes av Fredrikstad 
kommune.  

5.6 Parkeringskrav (pbl § 12-7. nr. 1, 2, 4 og 7) 

a) Hver boenhet innenfor planområdet skal disponere fra minimum 0,3 til 
maksimum 1 plass pr. boenhet med mulighet for å lade elektrisk kjøretøy.  

b) For hver boenhet/200 m2 næringsareal skal det anlegges minimum 3 
sykkelplasser. Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig og gi mulighet for å låse 
fast syklene. 75% av plassene skal være overbygget. 

c) Parkering skal anlegges på egen tomt og/eller i fellesanlegg i nærområdet.  

d) Det skal avsettes minimum 10 % og ikke mindre enn 5 p-plasser for 
bevegelseshemmede. Plasser for forflytningshemmede skal plasseres lett 
tilgjengelig og tillates lagt på bakkeplan og i tilstøtende P-hus. 

 

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

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

a) Hver boenhet innenfor BKB1 skal disponere minst 15 m² felles eller privat uteareal 
innenfor BKB1. Balkonger og takterrasser som ikke er støyutsatt inngår som 
uteoppholdsareal.  
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b) For hver boenhet skal det opparbeides minimum 5 m² felles lekeplass. 
Lekearealene skal inneholde sittebenker, minst ett lekeapparat, sandkasse og et 
område egnet for trehjulssykkel. Lekeplassen kan inngå som en del av felles 
uteoppholdsarealer innenfor BKB1. 

c) Leke- og uteoppholdsarealene skal framgå av utomhusplan og ligge solrikt til. 
Leke- og uteoppholdsareal skal ligge i støyfri sone, j. f. tabell 3, for 
uteoppholdsareal i retningslinje T‐1442/2016.  

6.2 Kombinert bebyggelse og anleggsformål –(BKB1-2), pbl § 12-7. nr. 1, 2, 4 og 6. 

a) Innenfor BKB1-2 tillates næringsbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting 
med tilhørende anlegg. Aktuelle formål for næring og tjenesteyting begrenses til 
kontor, undervisningslokaler, verksteder, laboratorier, kantine og bevertning 
med tilhørende anlegg. Innenfor BKB1 kan det i tillegg oppføres boliger med 
tilhørende anlegg.  

b) Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utformingen. Fargesetting 
og materialbruk skal utformes på en måte som tilpasser seg det industrielle 
preget i eksisterende bygningsmiljø.  

c) Innenfor BKB1 tillates næringsbebyggelse/tjenesteyting ihht § 6.2, a) opp til kote 
+17. Over kote + 16,5 tillates boliger. Funksjonene innenfor BKB1 skal ha en eller 
flere hovedinnganger mot elven. Bygg innenfor BKB1 skal fremstå som et helt 
bygg, med tydelig markering av en base som underordner/tilordner seg 
gesimshøyden til tilstøtende maskinhaller i øst og vest. Boligdelen over kote + 
16,5 skal gis et bygningsutrykk som er markant lettere enn basen. Man skal på en 
enkel måte oppfatte den visuelle sammenhengen mellom de to hallene og 
rektangelet som Fredrikstad stadion utgjør, dvs. at en ny bebyggelse skal bidra til 
å beholde og understreke helheten i anlegget. 

d) Tillatt maksimum byggehøyde er kote + 27 for BKB1 og kote + 24 for BKB2. Det 
tillates i tillegg takoppbygg for tekniske installasjoner som ventilasjon, heis og 
trapperom. Slike takoppbygg kan maksimalt bygges 2 meter over maksimum 
tillatt høyde og skal trekkes minimum 5 meter inn fra fasadelivet 

e) Utnyttelsesgrad % BYA er påført plankartet. Parkeringsbehov som løses utenfor 
planområdet inngår ikke i % BYA.  

f) Eventuell innglassing av balkonger eller takterrasser skal gjøres samlet, som en 
integrert del av fasaden og framstå som helhetlig for det samlete fasadeutrykket.  

g) Bygningene innenfor planområdet og tilstøtende arealer, kan forbindes med 
gangforbindelser formet som broer overbygd med tak og glassvegger som er 
tilpasset det øvrige bygningsutrykket. Gangforbindelsene skal ligge minst 8 meter 
inntrukket fra fasadelivet. Maks bredde er 5 m. og maks byggehøyde på selve 
broen 4,5 m. Det skal være minimum 3 meter fri høyde under gangforbindelsene. 

h) Formålsgrensen for BKB2 er lik byggegrense.  

i) Det tillates etablert sykkelparkering og andre underordnede bygningselementer 
som f.eks. trapper og inngangspartier utenfor byggegrensene for BKB1. 
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7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 

7.1 Kjøreveg (SKV), pbl § 12-7. nr. 1. 

a) SKV skal være åpen for allmennheten.  

b) Vegbredde og regulert kjørebane er vist på plankartet. 

7.2 Fortau (SF), pbl § 12-7. nr. 14. 

Fortau SF er offentlig. 

7.3 Gangveg/gangareal/gågate (SGG1-2), pbl § 12-7. nr. 1, 4 og 6. 

a) Innenfor SGG1-2 tillates gangarealer, kjørbar sykkelvei, renovasjon, parkering for 
bevegelseshemmede og funksjoner knyttet til rekreasjon. Deler av arealet er 
underlagt hensynssone H570_1, om bevaring av kulturminner, Jf. § 9.6. Det stilles 
krav om utomhusplan for tiltak innenfor arealene Jf. § 5.2. Utbyggingen skal skje 
ihht. rekkefølgebestemmelser Jf. § 4, bokstav b). 

b) Deler av SGG2 skal opparbeides med beplantning, sitteplasser, allment 
tilgjengelige treningsapparater og annen møblering som innbyr til rekreasjon.  

c) Det skal opparbeides gangarealer og framkommelighet for sykkel gjennom SGG1-
2. Sykkeltraseen skal dimensjoneres som ett kjørefelt for lastebil og ligge adskilt 
fra gangarealene. Det tillates ikke gjennomkjøring av personbiltrafikk. 

d) Feltene SGG1-2 skal være åpne for allmennheten. 

e) Ved behov for oppfylling skal terreng opparbeides med gode overganger som 
virker naturlig for bygningene, kaia og de tilknyttede funksjonene. 

f) Faste installasjoner knyttet til renovasjon og lignende må ikke plasseres nærmere 
Værstebrua og fylkesveg 108 enn 20 meter 

7.4 Annen veggrunn (SVT1-3), pbl § 12-7. nr. 1. 

Annen veggrunn (SVT1-3) kan brukes for snøopplag.  

7.5 Kai (SK), pbl § 12-7. nr. 1, 14. 

a) Kaia (SK) er anløpskai for offentlig rutebåt.  

b) SK er offentlig.  

c) Kaia skal sikres med kaifrontlist og leidere. Det skal ved byggesøknad fremlegges 
en detaljert plan med supplerende snitt/profiler hvor det redegjøres for 
materialvalg og utforming av kaia. Planen skal godkjennes av kommunen. 

d) Området skal utformes på en måte som respekterer og understreker kaias 
tidligere funksjon, Jf. § 9.6.  

8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 12-

5 NR. 6) 

8.1 Havneområde (VHS), pbl § 12-7. nr. 14. 

Havneområde VHS er anløpsareal for SK. VHS er offentlig. 

8.2 Farleder (VF), pbl § 12-7. nr. 2. 

Området er offentlig og skal holdes åpent for fri ferdsel. 
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9 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

9.1 Sikringssone – frisikt (H140_1-2), pbl § 12-7. nr. 4. 

Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m. over tilstøtende vegers 
planum mellom frisiktlinje og veiformål.  

9.2 Støysone – gul sone iht. rundskriv T-1442 (H220), pbl § 12-7. nr. 3 og 12. 

Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016 skal gjelde for planen, med følgende 
unntak og presiseringer:  

a) Utenfor fasader til boliger innenfor planområdet tillates støynivå opp til Lden = 58 
dB, forutsatt at minst 50% av alle støyfølsomme rom i alle boenheter skal ha 
minst ett vindu med støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55 dB). Balkonger eller 
uterom som inngår i beregning av MUA skal om nødvendig ha lokal støyskjerming 
i form av tett rekkverk, innglassing el. l. for å sikre en støybelastning under Lden ≤ 
55 dB i oppholdssonen.  

b) Ved oppføring av boliger eller etablering av uteoppholdsarealer innenfor 
områder der beregnede grenseverdiene for støy er overskredet, må det 
gjennomføres støymålinger for å dokumentere at gjeldende grenseverdier for 
støy overholdes, jf. T-1442/2016. Det skal om nødvendig gjøres lokale 
støyskjermingstiltak. 

c) Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon på hvordan 
omkringliggende bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier 
overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og kap. 6 i T-1520.  

9.3 Faresone ras- og skredfare (H310), pbl § 12-7. nr. 4. 

a) Faresone –  H310 omfatter område som er utsatt for utglidning av kvikkleire.  

b) Tiltak innenfor H310, som omfatter hele landdelen av planområdet, kan 
igangsettes etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført i tråd med 
anbefalinger gitt i geoteknisk vurdering som vedlegges byggesøknad, (jf. pkt. 4, 
bokstav f).   

9.4 Faresone flomfare (H320), pbl § 12-7. nr. 4. 

a) Faresone – flomfare H320 omfatter område som er utsatt for flom. Bygningsdeler 
under kote +2,5 må gis en vannsikker utførelse og kunne tåle oversvømmelse. 

b) Vurderinger og avbøtende tiltak skal fremgå i byggesøknad. 

9.5 Hensynssone landskap, elverom (H550), pbl § 12-7. nr. 4. 

Innenfor hensynssonen landskap, elverom (H550), skal det ved tiltak redegjøres for 
hvordan fysisk og visuell tilgjengelighet til elva ivaretas. 

9.6 Bevaring av kulturmiljø (H570_1-2), pbl § 12-7. nr. 1, 4, og 6. 

a) Hensynssonene H570_1-2 omfatter område for bevaring av kulturmiljø. 

b) Skinnegangen og det blå- og gulmalte fortøyningssystemet innenfor H570_1, 
samt eksisterende kranfundament i betong innenfor H570_1, skal restaureres 
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eller rekonstrueres til en slik forfatning at det ikke lenger utgjør en fare for folks 
sikkerhet, jf. § 4 d).  

c) Det skal ikke gjøres tiltak som endrer fasadeutrykk eller proporsjoner for 
eksisterende bygning innenfor H570_2. «Smia» innenfor H570_2 skal framstå 
som et dominerende bygningselement innenfor planområdet.  

 
 


