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1 BAKGRUNN 
1.1 HENSIKT OG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Planområdet omfatter Torsnesveien 3 og 5 med omkringliggende vei og parkering i Fredrikstad 
kommune. Detaljreguleringsplanen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 3.1 i 
kommuneplanens arealdel, som fastsetter at visse søknadspliktige tiltak etter plan- og 
bygningsloven ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. 
 
Philini AS ervervet i 2012 hjemmelen til gnr./bnr. 303/1719, 1720 og 1790, som utgjør området 
som ofte refereres til som "Offisersporten". Området ble i sin tid utviklet av Forsvaret og er 
senere avhendet av Skifte Eiendom AS på vegne av Forsvarsdepartementet, etter at Forsvaret 
innstilte sin virksomhet i Fredrikstad.  
 
Philini AS ønsker å legge til rette for videreføring av dagens skoledrift, evt. annen offentlig eller 
privat tjenesteyting i Offisersporten-bygget. Mindre tilbygg tillates. Eksisterende flermannsbolig 
kalt ”Badet” planlegges videreført som boligformål, men med mulighet for mindre tilbygg og 
fasadeendring samt bruksendring til undervisning eller annen offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
Det ønskes i tillegg tilrettelagt for etablering av en ny dagligvarebutikk med ca. 800 m2 BRA 
salgsareal. Bakgrunnen for dette er at dagligvarebutikken lenger sør i Heibergs gate (Spar 
Solgård) planlegges nedlagt og ønskes relokalisert til planområdet. Den nye forretningen skal 
tilpasses eksisterende bebyggelse på Offisersporten og plasseres med hensyn til å 
opprettholde sikt mot Byens Marker fra Gamlebyveien, Heibergkrysset og Torsnesveien.   
 
Kommunal vei (Gamlebyveien-Heibergkrysset-Torsnesveien) og parkeringsplassen langs 
Gamlebyveien er inkludert i planområdet etter krav fra Fredrikstad kommune. I samråd med 
kommunen reguleres disse arealene hovedsakelig som de er i dag og med lav detaljeringsgrad, 
men med bestemmelser som gir mulighet for justeringer slik at kommunen på sikt bl.a. kan få 
etablert eget anlegg for sykkel langs Gamlebyveien – Heibergsgate, i tråd med gjeldende 
sykkelplan. Samtidig med at eget anlegg for sykkel etableres ønsker kommunen å avvikle 
avkjørselen fra Torsnesveien til parkeringsplassen, og dette er lagt inn i planen. 
 
Planarbeidet har pågått over relativt lang tid. Planarbeidet startet i 2011, og har først avventet at 
områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad ble utarbeidet med føringer for området. 
Deretter ble det stilt krav om gjennomføring av et parallelloppdrag i 2015 for å belyse 
utviklingsmuligheter i tråd med mål og retningslinjer i områdeprogrammet. Planarbeidet ble 
deretter tatt opp igjen i 2016 og det har i 2017-2018 pågått drøftinger med bl.a. kommunale og 
regionale plan-, veg- og kulturminnemyndigheter om løsninger og innhold i prosjekt og plan. 
Tilbakemelding fra kommunen om hvordan de ønsker sine veg- og parkeringsarealer regulert er 
mottatt i februar 2019.  
 

1.2 AKTØRER OG EIENDOMSFORHOLD 
Forslagsstiller: Philini AS 
Plankonsulent: Griff Arkitektur as. 
(Tidligere plankonsulenter i saken har vært Meter Arkitektur AS og COWI AS.) 
 
Planforslaget berører følgende eiendommer direkte: 
 
Gnr./bnr.  Beskrivelse/Adr.  Hjemmelshaver 
303/1416 (del) Fortau langs Gamlebyveien Fredrikstad kommune 
303/1421 (del) Torsnesveien - Gamlebyveien Fredrikstad kommune 
303/1435 (del) Heibergsgate   Fredrikstad kommune 
303/1649  (del) g/s-veg Torsnesveien  Fredrikstad kommune 
303/1650  Del av p-plass   Fredrikstad kommune 
303/1719  “Offisersporten”, Torsnesv. 5 Philini AS 
303/1720  “Badet”, Torsnesv. 3  Philini AS 
303/1790  Ubebygd eiendom  Philini AS 
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Illustrasjon: Planområdet (blå, stiplet linje) i forhold til eiendomsgrenser (røde linjer).   

1.3 TIDLIGERE VEDTAK OG FØRINGER FOR PLANOMRÅDET 
8/9-2011:  Kommuneplanen vedtatt av Bystyret. Planområdet avsatt til framtidig 

byggeområde og hensynssone kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. 
 
3/10-2011:  Varsel om oppstart av planarbeid for Offisersporten ble kunngjort. 
 
1/11-2011:  Innspill fra Østfold fylkeskommune om at planarbeid for Offisersporten bør 

avvente til områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad foreligger.  
 
21/6-2012: Rammetillatelse for bruksendring av Offisersporten fra tidligere 

befalsforlegning og hotell til skole (Children’s International School, CIS). 
  
25/4-2013:  Områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad med mål, delmål og 

retningslinjer vedtatt i Bystyret.  
 
2/7-2013:  Rammetillatelse til oppføring av tilbygg til skolebebyggelse (CIS).  
 
10/4-2014:  Bystyret vedtok at det skulle inngås samarbeid mellom forslagsstiller Philini 

AS og Fredrikstad kommune om en arkitektkonkurranse/parallelloppdrag for å 
sikre en best mulig utvikling av arealene rundt Offisersporten, i tråd med 
vedtatte mål, delmål og retningslinjer for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. 
Parallelloppdrag ble vurdert til å være den beste prosjektformen i dette tilfellet. 
Det ble nedsatt et evalueringsutvalg med representanter fra NAL, 
forslagsstiller, kulturminnefaglig ekspertise og Fredrikstad kommune. 

  
2015:   Parallelloppdrag og evaluering: 3 arkitektkontor leverte bidrag i januar-mars 

2015. Det ble avholdt oppstarts- og underveismøte. Videre drøfting ble 
gjennomført i evalueringsutvalget april-mai 2015. Evalueringsrapport med 
anbefalinger forelå august 2015. Det ble ikke kåret noen vinner, og 
oppdragsgiver kan benytte de ulike løsningsforslagene som innspill til videre 
planarbeid.  

 
2016:  Arbeid med detaljregulering av Offisersporten gjenopptas. 
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1.4 UTBYGGINGSAVTALER 
Nye avkjørsler til bebyggelsen i planområdet krysser kommunal g/s-veg og utbyggingsavtale 
antas å være aktuelt. Varsling, forhandling og inngåelse av utbyggingsavtale ivaretas evt. før 
igangsetting av tiltak.   

 
1.5 FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING (KU) 

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854.  
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om KU etter forskriften:  
 
Planarbeidet omfatter ikke tiltak i forskriftens vedlegg I og faller dermed ikke inn under § 6 om 
"Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften".  
 
KU-forskriftens § 8 fastsetter at planer for tiltak i vedlegg II skal vurderes nærmere. Planen vil 
omfatte næringsbygg (ny dagligvareforretning på ca. 800 m2) og bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting (eksisterende skolebygning ca. 1800 m2), jf. vedlegg II punkt 11 j). Planarbeidets 
virkninger for miljø og samfunn er derfor vurdert nærmere etter forskriftens § 10:  
 

- Planens størrelse, planområde og utforming og bruken av naturressurser anses ikke å 
ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.  

- Planen vil ikke gi vesentlige konsekvenser for avfallsproduksjon, utslipp eller medføre 
risiko for alvorlige ulykker eller katastrofer.  

- Planen vurderes ikke å komme i konflikt med verneområder, naturverdier eller fredete 
kulturminner. Landskapsanalyse med vurdering av konsekvenser utarbeides og legges 
til grunn, og planen utarbeides i dialog med kulturminnemyndigheter mht. 
kulturhistoriske- og landskapsverdier. 

- Statlige og rikspolitiske planbestemmelser og –retningslinjer legges til grunn for 
planarbeidet.  

- Planen medfører ikke omdisponering av LNF-områder/landbruksinteresser, og heller 
ikke vesentlig miljøbelastning.  

- Planen vurderes ikke å påvirke folkehelsen negativt eller gi vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp.  

- Planen vurderes heller ikke å medføre risiko for alvorlige ulykker som følge av 
naturfarer.   

 
På bakgrunn av dette er det vurdert at planen ikke utløser krav om KU. Virkninger av planen er 
vurdert i planarbeidet og redegjort for i planbeskrivelsen. Vurderingen av forholdet til KU-
forskriften er forelagt planmyndighet, som samtykker til den. 

 

2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
2.1 PLANPROSESS 

Varsel om oppstart av planarbeid ble gjennomført ved kunngjøring i Fredriksstad Blad, i form av 
brev til berørte naboer, gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner, samt på 
Fredrikstad kommune sine hjemmesider den 5. oktober 2011. Kunngjøringen ble gjennomført 
av tidligere plankonsulent Meter Arkitektur AS. Se vedlegg for kopi av kunngjøringsannonse, 
varslingsbrev med vedlegg, samt adresseliste.  
 
Se også kap. 2.3 om historikk i saken.   

 
2.2 MEDVIRKNING I PLANARBEIDET 

Det er gjennomført medvirkning i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Innkomne 
uttalelser til varsel om oppstart er referert og kommentert i eget vedlegg til planforslaget.  I 
forslagsstillers kommentarer fremgår det om og eventuelt hvordan de ulike innspillene er tatt til 
følge og innarbeidet i planforslaget. Se vedlegg for kopier av innkomne uttalelser. I tillegg vil det 
gjennomføres medvirkning i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. Det vil på 
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bakgrunn av innspill ved høring- og offentlig ettersyn bli vurdert om det er behov for dialogmøter 
eller medvirkning ut over de generelle kravene i plan- og bygningsloven.  

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
3.1 STATLIGE RAMMER OG FØRINGER 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det 
er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sitt arbeid med regionale og 
kommunale planstrategier. Retningslinjene skal også legges til grunn for statlige myndigheters 
medvirkning i planlegging etter pbl. Forventningene er knyttet til tre hovedtema; Gode og 
effektive planprosesser, Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling samt Attraktive og 
klimavennlige by- og tettstedsområder.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  
Retningslinjens formål er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom planlegging og 
øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt energiomlegging. Planleggingen skal bidra til at samfunnet 
forberedes på og tilpasses klimaendringene. Retningslinjen omhandler klima- og 
energiplanlegging og innholdet i planer som behandler klima- og energispørsmål, samt arbeid 
med og samarbeid om klimatilpasning. Retningslinjen angir også krav til planprosess, 
kunnskapsgrunnlag og risikovurdering som legges til grunn for planleggingen i kommune, fylke 
og stat mht. klimaendringer og klimatilpasning.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  
Retningslinjene skal sikre 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 finnes arealer hvor 
barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store 
nok og egnede arealer til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er 
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014).  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging 
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt 
samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 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. Veksten i transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)   
Klima- og miljødepartementet har vedtatt retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av 
støyforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med 
støynivå over gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av 
bebyggelse med støyfølsom bebyggelse, derunder boliger. Støyforhold skal kartlegges og tiltak 
som sikrer tilfredsstillende støynivå skal beskrives i reguleringsplan.  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012)   
Miljøverndepartementet har vedtatt planretningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av 
luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjene skal gi føringer for kommunens 
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arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. 
Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med luftforurensning over gitte grenseverdier. 
Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av bebyggelse med forurensningsfølsom 
bebyggelse, derunder boliger. Kommunene skal utarbeide kart som synliggjør områder utsatt 
for luftforurensning.   

 
3.2 REGIONALE OG KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

Fylkesplan Østfold mot 2050 (2018) 
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende 
tettbebyggelse. 
Fylkesplanen er et strategisk dokument for samfunnsutviklingen i Østfold og består av en 
samfunnsdel og en arealstrategi. Planen fokuserer på bærekraftprinsippene Klima og miljø, 
Verdiskaping og kompetanse samt Levekår og folkehelse. Arealstrategien fokuserer på god 
arealutnyttelse, kompakte og attraktive byer og tettsteder, et samfunn hvor alle kan delta, trygge 
oppvekstvilkår for barn og unge samt redusert privatbiltrafikk. Regional planbestemmelse for 
lokalisering av handel fastsetter at det utenfor senterstrukturen kan tilrettelegges for handel som 
dekker det lokale behovet.  
 
Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 
Hensikten med kulturminneplanen for Østfold er å sikre vern av kulturminner og kulturmiljøer 
som del av vår kulturarv og identitet, og mangfoldet av disse skal stå sentralt i utviklingen av så 
vel fylket som levende lokalsamfunn. Kulturminneplanen omhandler hensynet til kulturminner og 
kulturmiljø, deres egenart og variasjon, både som del vår kulturarv og identitet, og som del av 
en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Nasjonal kulturminnepolitikk iverksettes på regionalt 
nivå, og det legges til rette for at mangfold av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal 
stå sentralt i utviklingen av så vel fylket som for levende lokalsamfunn. 
Områdereguleringsplaner vil være et viktig grunnlag for steds- og identitetsutvikling, og vil i 
hovedsak berøre delmålene knyttet til dokumentasjon og forvaltning. 

 
3.3 KOMMUNALE PLANER OG MÅL 

Kommuneplanens arealdel (2011-2023) 
Planområdet er avsatt til formål nåværende veg (grått areal i Gamlebyveien, Torsnesveien), 
nåværende idrettsanlegg (grønt areal langs Torsnesveien ved Kongstenhallen) og framtidig 
bebyggelse og anlegg (gult areal på Offisersporten) med en tilhørende hensynssone for 
kulturmiljø (vist med skravur). Kommuneplanens arealdel har generelle bestemmelser og 
retningslinjer for ny bebyggelse. Bestemmelsene og retningslinjene omfatter blant annet teknisk 
infrastruktur, universell utforming, leke- og uteoppholdsarealer, parkeringsareal, renovasjon, 
estetikk og kulturmiljø. Se beskrivelse av planforslaget for nærmere redegjørelse av forholdet til 
bestemmelsene. 
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Illustrasjon: Planområdet (blå, stiplet linje) i forhold til kommuneplan. 
 
Områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad 
I områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad er det utarbeidet mål, delmål og 
retningslinjer for utvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.  
 
Dokumentet definerer følgende mål; 

• Aktivitetsbyen skal være en del av den totale strategien for byutvikling i Fredrikstad 
med hovedvekt på kultur, reiseliv, helse, aktivitet, rekreasjon og friluftsliv. 

• Aktivitetsbyen skal profilere Fredrikstad som kultur-, idretts- og folkehelseby ved 
utvikling av eksisterende og nye anlegg for idrett, mosjon, lek og friluftsliv. 

• Aktivitetsbyen skal utvikles i harmoni med kulturverdiene i området og videreutvikle 
kvalitetene og opplevelsespotensialet knyttet til anleggene. 

• Aktivitetsbyen skal utvikles i harmoni med landskapsverdiene i området. 
• Aktivitetsbyen skal utvikles med respekt for naturverdiene i Øra og Søndre 

Haugstenåsen naturreservat. 
• Aktivitetsbyen skal gi organisasjoner, private og offentlige aktører mulighet for 

utvikling av eksisterende og ny aktivitet. 
Videre listes styrking av atkomst gjennom Heibergkrysset, styrking av tilgjengelighet til 
Gansrødbukta, videreutvikling av aktivitetsbyen med helse- og idrettsanlegg, tilrettelegging for 
gang- og sykkeltrafikk, kollektivtilbud og parkering ved innfallsområder og viktige 
aktivitetsanlegg som delmål. 
 
Retningslinjene defineres som følgende; 

• All videre planlegging i Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad skal dokumentere hvordan 
tiltak bidrar til å nå overordnede mål i området. 

• Områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, datert 22.3.2012, skal benyttes 
som kunnskaps- og idébank for tiltak innenfor analyseområdet. 

• Videreutvikling av eksisterende og nye anlegg skal skje på en slik måte at den 
visuelle kontakten mellom Gamlebyen, Byens Marker og fortet blir ivaretatt. 

• Byggehøyder og volumer skal tilpasses eksisterende bebyggelse, terrengform og 
kulturverdier. 

• Nye aktivitetsanlegg skal ha full egendekning på parkeringsplasser. 
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Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) 
 

      

 
Illustrasjon: Utsnitt av kartblad 11 i kommunens sykkelplan 
 
Kommunens sykkelstrategi (Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad) legger opp til 
hovedsykkelruter langs planområdet.  
I Heibergs gate og Gamlebyveien (rute 12.1, rød linje) er ambisjonen å etablere eget anlegg 
for sykkel (eget sykkelfelt). I Torsnesveien sør for planområdet (rute 4.4, grønn linje) er 
framtidig standard satt til blandet sykkel/fotgjenger. I Torsnesveien vest for Heibergkrysset 
(rute 4.5, blå linje) er framtidig standard blandet sykkel/bil.  
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3.4 REGULERINGSPLANER 

 
Illustrasjon: Planområdet (blå stiplet linje) i forhold til tilgrensende reguleringsplaner.  

Planområdet er tidligere uregulert. 
 
I øst grenser planområdet mot reguleringsplan for Kong Frederik II Golfbane, plan-ID 0106577, 
vedtatt 11. september 2008, som omfatter et stort område og en rekke formål. Nærmest 
planområdet er det regulert turvei, park, gang-/sykkelveg og parkeringsplass.  
 
I sør grenser planområdet mot reguleringsplan for Kongstensletta, planID 010649, vedtatt 
12.05.1970, hvor tilgrensende formål er park, knyttet til Kongstenhallen (idretts- og 
svømmeanlegg).  
 
I vest grenser planområdet til reguleringsplan for Gamlebyen, plan-ID 0106420, vedtatt 
29.januar 1998, hvor tilgrensende formål er grav- og urnelund.  
 
I nord grenser planområdet til reguleringsplan for Østsiden eldresenter, plan-ID 0106407, 
vedtatt 6. februar 1997, hvor formålet er offentlig bygg – institusjon. 
Sør og vest for planområdet har Fredrikstad kommune igangsatt arbeid med 
områdereguleringsplan for Gamlebyen, Hagebyen og Kongsten, plan-ID 01061116. Varsel om 
oppstart ble kunngjort 22.10.2014. Planforslag er under utarbeiding og har foreløpig ikke vært 
på høring og offentlig ettersyn.  
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4 EKSISTERENDE FORHOLD 
4.1 BELIGGENHET, AVGRENSNING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 

 
Illustrasjon: Oversiktskart. Planområdet vist med blå, stiplet linje. 
 
Planområdet ligger øst for Glomma og Gamlebyen i Fredrikstad kommune, og nord-øst for 
Heibergkrysset; krysset mellom Gamlebyveien, Torsnesveien og Heibergs gate. 
 
Plangrensen er lagt inntil gjeldende, omkringliggende reguleringsplangrenser.  
 
Planområdet utgjør ca. 34,8 mål. 
 

 
Illustrasjon: Situasjonskart. Planområdet vist med blå, stiplet linje. 
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4.2 DAGENS AREALBRUK I OG VED PLANOMRÅDET 
Planområdet for Offisersporten ligger mellom Gamlebyen, Østsiden eldresenter, Byens marker 
med golfbane, motell og camping, Kongstenhallen idretts- og badeanlegg samt boligbebyggelse 
langs Heibergsgate.  
 

 
Illustrasjon: Offisersporten med omgivelser.   
 

 
Illustrasjon: Bebyggelse og anlegg på Offisersporten.  
 
Forslagsstillers arealer omfatter eksisterende boligbebyggelse kalt "Badet", samt Children’s 
international school (CIS). I tilknytning til bebyggelsen finnes leke- og uteoppholdsarealer og 
parkeringsplass. 
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Fredrikstad kommunes arealer omfatter tilliggende veiareal med gang-/sykkelforbindelser og 
trerekker, samt parkeringsplassen langs Gamlebyveiens østside. Parkeringsplassen benyttes i 
hovedsak av besøkende til gravlunden, Gamlebyen og Kongstenhallen. 

 
4.3 OMRÅDETS KARAKTER, ESTETIKK  

Gamlebyen og Kongsten fort er de eldste bygde strukturene i nærområdet. Planområdet ligger 
på Byens marker som var en avgjørende ressurs og et viktig grunnlag for etableringen av 
Gamlebyen. I planområdet lå det tidligere militærstaller.  
 
Byens marker nærmest Gamlebyen er etter hvert blitt bebygget. Et betydelig område lenger øst 
benyttes som golfanlegg, noe som bidrar til ivaretakelse av det åpne landskapet.  
 
 

 
Ekserserkart fra 1922 (Fredrikstad kommune). Vår markering med rødt viser tidligere plassering av 
militærstallene på Offisersporten. Noe boligbebyggelse var etablert langs Torsnesveien og Heibergsgate.  
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Postkort fra 1905 (Fredrikstad kommune) som viser Gamlebyveien sett nordøstover fra Heibergkrysset. Til 
venstre bak trærne ligger Østre Fredrikstad gravlund. Til høyre bak trærne (hvor det i dag er kommunal p-
plass) ses de tidligere militærstallene på Offisersporten; parallelle saltaksbygninger med mellomliggende, 
inngjerdede gårdsrom.  
 
 
 

   
Flyfoto fra 1938 (Fredrikstad kommune): Her ses militærstallene på Offisersporten og ekserserområdet på 
sletten i øst.   
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Bebyggelse og anlegg i planområdet i dag:  
 

 
Flyfoto fra 2017 (Fredrikstad kommune): Offisersporten-bygningene i rød tegl ble oppført i 1997 som 
administrasjons- og forpleiningslokaler for forsvaret. Forsvarets virksomhet i Gamlebyen ble nedlagt i 
2002, og etter dette var det i en periode hotelldrift i bygningene. I 2012 innvilget Fredrikstad kommune 
bruksendring for Offisersporten slik at anlegget kunne benyttes til skolevirksomhet. Tilbygget fra 2013 
knytter de to bygningene sammen.  
 
 

 
Bilde fra 2017 (Google). Tilbygg til Children’s International School oppført i 2013, formgitt av Meter 
Arkitektur AS. Sett fra Gamlebyveien med kommunens p-plass i forgrunnen.  
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«Badet»  (Google 2017): Bygningen kalt ”Badet” ble oppført ca. 1951, med militært bad og arrest samt 
kontor og leiligheter. Bygget inneholder i dag leiligheter.  
 

 
 
Bebyggelse og anlegg rundt planområdet i dag:  
 
I nærliggende områder mot nord og øst finnes i dag boliger og offentlig bebyggelse, veganlegg 
og golfbaneanlegg. I sør ligger Torsnesveien, Kongstenhallen (idrettshall/svømmehall) og et 
motell-/campinganlegg. I vest ligger Gamlebyen med festningsanlegg, Østre Fredrikstad 
gravlund og Gamlebyveien, samt boligbebyggelse fra første halvdel av 1900-tallet rundt 
vollgravene.  
 

 
Amtsykehuset oppført 1753 og trinn 2 ca. 1870 (i dag Østsiden eldresenter) ligger like nord for 
planområdet. Offisersporten (Children’s international school) ses til høyre. Bildet er tatt fra Gamlebyveien 
mot øst. Mellom amtsykehuset og skolen er det en viktig siktlinje ut mot mot Byens marker.  
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Østsiden sykehjem med golfbanen i forgrunnen (foto: G. A. Carlsson, Fredriksstad blad 2016) 
 

 
Fredrikstad Motell og Camping sett fra Torsnesveien (Google 2017).  
 

 
Kongstenhallen sett fra Torsnesveien (Google 2017).  Idretts- og badeanlegget er oppført på 1970-tallet.  
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Boligbebyggelsen langs Heibergsgate.(Google 2010) oppført ila. første halvdel av 1900-tallet.  
 

 
Fra Torsnesveien vest for Heibergkrysset. (Google 2017) Atkomstvei mot Gamlebyen med festningsverk 
og vollgraver.  
 

 
Gravlunden og kapellet ved Gamlebyveien. (Google 2010).  
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4.4 LANDSKAP OG VEGETASJON 
Planområdet er en del av det større, sammenhengende landskapet på Østsiden av Glomma i 
Fredrikstad. Områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad beskriver landskapet på 
følgende måte; 
”Landskapet består av flate, åpne sletter på begge side av Habornveien i vest og skoglandskap 
med markerte nord-sydgående, lave fjellrygger i øst. Den vestre delen er sterkt påvirket av 
menneskelig aktivitet gjennom mange hundre år, og landskapsopplevelsen blir et visuelt 
samspill mellom kulturhistoriske anlegg og tilgrensende industriområder, bolig- og 
næringsbebyggelse, energianlegg og samferdselsanlegg. Det østlige kollelandskapet brytes 
opp av langstrakte, åpne jorder, som går som lange kiler fra fjorden og inn i landet. Området er 
småkupert, og landskapsopplevelsen varierer mye med grad av åpenhet og avstand fra fjorden. 
Det er gjennomført landskapsanalyser i forbindelse med stedsanalyse for Gudeberg 
lokalsamfunn i 2003, som del av konsekvensutredningen for Kong Frederik II golfbane i 2005 
og i forbindelse med sentrumsplanen i 2011. Analysene peker blant annet på visuell sårbarhet 
for ulike typer inngrep, og viktige siktlinjer som bør opprettholdes for å ivareta historiske 
sammenhenger i landskapet.”  
 
Det henvises også til landskapsvurdering utarbeidet av COWI AS, vedlagt planforslaget.  

 
4.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Innenfor planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller nyere tids 
kulturminner i form av bebyggelse eller anlegg, men planområdet er en del av det større 
kulturmiljøet som utgjør Gamlebyen med tilhørende nærområder (Byens marker) og er avsatt til 
hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune. 
 
Byens marker er omtalt i Riksantikvarens rapport fra 2015 om kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse i Østfold (KULA).  Landskapsområdet (5,3 km2) omfatter Fredrikstad 
hovedfestning med forterreng og de åpne markene som var vesentlige for bydannelsen i 1567. 
Området omfatter det nærmeste slettelandskapet rundt Gamlebyen og festningsanleggene. I 
rapporten fremholdes at de åpne markene omkring Fredrikstad festning er svært sårbare for 
utbygging. Det er viktig å ta hensyn til de mange kulturhistoriske forbindelsene i landskapet, 
f.eks. mellom Gamlebyen, Kongsten fort, Gansrødbukta, Krigskirkegården og Vaterland. 
Landskapet er i følge rapporten svært nær smertegrensen for hva forterrenget til festningen og 
bymarken tåler av bebyggelse. Det bør stilles strenge krav til plassering, tilpasning og god 
arkitektur. Den visuelle forbindelsen mellom Kongsten fort og fjorden / ”Svenskelandet” bør 
opprettholdes. Gamlebyen, Kongsten fort og Vaterland inngår alle i Riksantikvarens NB!-
register. Av kulturhistoriske hensyn er det viktig å forvalte disse bymiljøene i en større 
landskapssammenheng.  

 
4.6 NATURVERDIER 

Det er ikke funnet eller registrert (Miljødirektoratets Naturbase) vernede eller sjeldne arter eller 
naturtyper i planområdet. Langs veiene i området er det rekker av store trær (bl.a. kastanje) 
som bør bevares.  
 

4.7 REKREASJONSVERDI OG -BRUK 
Deler av planområdet benyttes til leke- og uteoppholdsarealer for elever ved CIS, og kan 
benyttes av andre etter skoletid. Gang- og sykkelvegnett langs offentlig vei og langs golfbanen 
er viktige transport- og turveiforbindelser i området. Det er ikke registrert snarveier som krysser 
planområdet.   
 

4.8 LANDBRUK 
Planområdet omfatter ikke og grenser ikke inn mot landbruksareal. 
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4.9 TRAFIKKFORHOLD OG KOLLEKTIVTILBUD 
Kjøreatkomst:  
Planområdet ligger direkte nord-øst for Heibergkrysset mellom Gamlebyveien og Torsnesveien 
ved innkjørselen til Gamlebyen.  
Til Offisersporten er det i dag én avkjørsel fra Torsnesveien. Videre finnes det innenfor 
planområdet en større offentlig parkeringsplass med ca. 140 plasser, som benyttes av 
besøkende til Gamlebyen, Østre Fredrikstad gravlund, Kongstenhallen og andre 
virksomheter/anlegg i nærområdet.  
 
Gående/Syklende:  
Det er godt tilrettelagt for myke trafikanter i og ved planområdet. Langs Gamlebyveien er det 
fortau på nordvestre side og gang- og sykkelveg på sørøstre side. Langs Torsnesveien er det 
gang- og sykkelveg på nordøstre side, samt gangveg på sørøstre side. I Heibergkrysset er det 
fotgjengerovergang i alle retninger. Kommunen ønsker på sikt å etablere eget anlegg for sykkel 
i Gamlebyveien – Heibergsgate, i tråd med gjeldende sykkelplan.  
 
Trafikkforhold:  
Både Gamlebyveien og Torsnesveien er kommunale samleveger (dimensjoneringsklasse Sa2) 
med fartsgrense 50 km/t. ÅDT var i 2016 i følge nvdb.no 7350 og 2200 for henholdsvis 
Gamlebyveien og Torsnesveien.  
 
Kollektivtilbud:  
I direkte tilknytning til planområdet finnes det 3 bussholdeplasser langs Gamlebyveien og 
Torsnesveien (Kongstenhallen holdeplasser) Holdeplassene har p.t. ca. 3 avganger per time.  
Videre finnes det 3 holdeplasser (Finnstad holdeplasser) ca. 50 - 120 meter nord for 
planområdet med ca. 2 avganger per time. Byfergene gir forbindelse mellom Gamlebyen, 
Cicignon (med jernbanestasjonen), Fredrikstad sentrum (med bussterminal og framtidig Grønli 
stasjon) samt Kråkerøy og Gressvik. Fergene går med 2-4 avganger i timen. Avstand fra 
planområdet til fergeleiet er ca. 700 meter. 
 

 
Illustrasjon: Bussholdeplasser (røde) og fergeleier (blå) ved planområdet.  
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4.10 BARNS OG UNGES INTERESSER 
Innenfor planområdet finnes en barne- og ungdomsskole; Children´s International School (CIS).  
Skolens lekearealer kan benyttes av nærområdet som lekeplass utenom skoletid. Skolens 
ballbane benyttes bl.a. ifbm Fredrikstad Cup. Gang- og sykkelveier langs planområdet benyttes 
av mange barn og unge, bl.a. som skolevei og til/fra idretts- og fritidstilbud i Kongstenhallen og 
Kongstenbadet.  
 

4.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR 
I planområdet finnes det en barne- og ungdomsskole (CIS) med 268 elevplasser fordelt på 
trinnene 1 til 10. Ca. 600 m nord for planområdet ligger Gudeberg barne- og ungdomsskole og 
Gudevold barnehage. Ca. 600 m sør for planområdet ligger Kongsten barnehage og 
Fredrikstad Røde Kors barnehage. Inntil planområdet i nordøst ligger Østsiden helsestasjon, 
eldresenter og sykehjem.   

 
4.12 UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET 

Planområdet er relativt flatt med intern høydeforskjell på ca. 1 meter, noe som gjør at den 
naturgitte tilgjengeligheten i utgangspunktet er god. Eksisterende samferdselsanlegg innenfor 
planområdet er av eldre dato og holder ikke den standard som kreves av nye anlegg i dag, men 
det er ikke registrert spesielle problemer eller problemstillinger knyttet til universell 
tilgjengelighet innenfor planområdet. 

 
4.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR, ENERGI, OVERVANN 

I og ved planområdet finnes det anlegg for vann-, avløp- og elektrisitetsforsyning.  
Overvannsrammeplan for Fredrikstad kommune skal legges til grunn for løsning av 
overvannshåndtering. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og 
bestemmelse om tilknytningsplikt og –fritak gjelder (pbl § 27-5). 

 
4.14 GRUNNFORHOLD 

Geoteknikk: I følge NGUs løsmassekart består planområdet av tykk havavsetning, dvs. 
finkornige, marine avsetninger. Det er tidligere utført boringer i deler av planområdet (2013, i 
forbindelse med tilbygg til skolen), som viser at løsmassene består av leire til stor dybde med 
noe stein/grus i toppen. Berg ble påtruffet i 25 meter dybde i ett punkt. Det ble ikke påvist 
kvikkleire, men leiren er antatt å være sensitiv ut fra tolkning av CPTU-sondering. Geoteknisk 
vurdering ihht. NVEs retningslinjer gjennomføres i forbindelse med planarbeidet.  
 

 
Planområdet markert med blå, stiplet linje på NGUs løsmassekart.  
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Grunnforurensning: Det er i forbindelse med planarbeidet ikke gjennomført miljøtekniske 
grunnundersøkelser. Området har historisk sett ikke har vært brukt til spesielt forurensende 
arealbruk, og det forventes ikke at løsmasser er forurensede. Uavhengig av dette stiller 
forurensningsforskriften krav til spesifikk håndtering av ulike typer masser, noe som sikrer dette 
hensynet i anleggsfasen. 

4.15 STØYFORHOLD OG LUFTKVALITET 
Støy:  
Kommunens kart viser støysituasjonen i området basert på 2017-situasjon og framskrevet 10 
år. Denne viser rød og gul støysone på deler av planområdet, og støy utredes i planarbeidet 
ihht. retningslinje T-1442/2016. 
  

 
Illustrasjon fra kommunens karttjeneste: Beregnet støysituasjon for planområdet i 2027; basert på 
bebyggelse og trafikksituasjon i 2017.  
 
Luftkvalitet:  
I følge kommunens luftsonekart (2012) med beregning av NO2 og PM10 (svevestøv) er 
luftkvaliteten innenfor planområdet beregnet å være tilfredsstillende, dvs. under anbefalte 
grenseverdier i retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Tiltak i 
planen medfører en mindre vesentlig økning av ÅDT. Beregnet framtidig trafikkmengde godt 
under 10 000 ÅDT og områdets åpne landskap med god luftutskiftning tilsier at planen ikke vil gi 
vesentlige virkninger for luftkvaliteten i området. Luftkvalitet utredes dermed ikke videre i 
planarbeidet.  

 
4.16 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er som ledd i planleggingsarbeidet gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. vedlegg 
til planforslaget. Følgende tema er vurdert eller utredet nærmere i planarbeidet for å unngå eller 
redusere risiko for uønskede hendelser:  
• Grunnforhold/-stabilitet,  
• Radon 
• Kulturminne/-miljø 
• Vegsystem 
• Område for lek/idrett 
• Trafikkstøy (fra veg) 
• Trafikkstøy (tilknyttet tiltak i planområdet) 
• Støy/støv i anleggsperioden 
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• Transport av farlig gods 
• Ulykke i av-/påkjørsler 
• Ulykke med gående/syklende 
• Ulykke ved anleggsgjennomføring 
• Spesielle forhold ved anleggsgjennomføring (sikring av trær) 

 
4.17 NÆRINGSINTERESSER 

Næringsinteresser innenfor planområdet omfatter:  
Privat barne- og ungdomsskole (Children’s International School) i Offisersporten-bygget.  
Dagligvareforretningen i Heibergsgate 17 (Spar Solgård) har behov for å flytte ut av sine 
upraktiske og lite tidsmessige lokaler, og ønsker relokalisering til planområdet.  
 
Næringsinteresser i nærheten av planområdet omfatter:  
Gamlebyen med bl.a. forretninger, serveringssteder og kulturtilbud.  
Fredrikstad motell og camping.  
Golfbaneanlegget.  
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5 PLANFORSLAGET 
5.1 FORMÅL OG HENSYNSSONER I PLANOMRÅDET 

Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1     SOSI: Areal (m2):  
Forretning (BF)        1150   2 335,7 
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)     1160 12 422,3 
Renovasjonsanlegg (BRE)      1550        48,0 
Kombinert formål Bolig / Offentlig eller privat tjenesteyting (BKB)  1803      951,5 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr. 2: 
Veg (SV)         2010   7 014,2 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-16)     2019   3 118,4 
Parkering (SPA)        2080   3 881,4 
 
Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr. 3:  
Vegetasjonsskjerm (GV1-2)       3060      777,9 
Kombinert formål Grønnstruktur – Samferdselsanlegg og  
teknisk infrastruktur (GAA)      3900   4 269,5 
 
Hensynssoner i planområdet, ihht. pbl §§ 12-6 og 11-8: 
Frisiktsone      H140_1-8  (areal inngår i andre formål) 
Rød støysone ihht. T-1442/2016    H210   (areal inngår i andre formål) 
Gul støysone ihht. T-1442/2016    H220_1-2 (areal inngår i andre formål) 
 
SAMLET AREAL I PLANOMRÅDET:       34 819 m2 
 
 
 

 
Illustrasjon: Reguleringsplankart.  
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5.2 PLANLAGT AREALBRUK 
Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende funksjoner og virksomhet (bolig 
samt skole/offentlig/privat tjenesteyting) og etablering av ny virksomhet (dagligvarebutikk).  
 

 
Illustrasjonsplan for planområdet. Hvite bygninger er eksisterende, orange bygninger/tilbygg er ny 
bebyggelse som planen åpner for. 
 
Barne- og ungdomsskole planlegges videreført i Offisersporten-bygget. Eksisterende 
bebyggelse foreslås videreført som i dag, men med rom for noen mindre, underordnede tilbygg 
og mindre, frittliggende bygg knyttet til leke- og uteoppholdsanlegg. Eksisterende 
skolevirksomhet har 268 elever, noe som planlegges å være øvre grense også i framtidig 
situasjon. Planforslaget legger også til rette for etablering av annen virksomhet som faller inn 
under offentlig eller privat tjenesteyting, dersom det eventuelt skulle bli aktuelt med en 
bruksendring av lokalene på sikt. 

  
Eksisterende boligbygg (”Badet”) med leiligheter planlegges videreført, men planforslaget åpner 
for tilbygg mot nord for trapp/heis/bod innenfor angitt byggegrense og med tilsvarende gesims- 
og mønehøyde som i dag. Fasadeendring tilpasset bygget, balkong/terrasse og mindre uthus 
tillates. Tillatt bruk er satt til kombinert bolig og tjenesteyting, slik at dagens  bruk til bolig kan 
videreføres, eller at det på sikt kan bruksendres til offentlig eller privat tjenesteyting. Dette 
muliggjør at bebyggelsen kan benyttes i sammenheng med virksomheten i Offisersporten-
bygget.  

 
Planforslaget legger til rette for etablering av en ny dagligvareforretning mellom skolen og 
golfbanen. Ny dagligvareforretning plasseres slik at den sammen med skolebygningen danner 
et skjermet tun for uteoppholdsareal til skolen. Dagligvareforretningens fasade mot skolegården 
blir lukket, og det er tatt inn krav om at det skal etableres leke/uteoppholdselementer langs 
fasaden for å aktivere denne delen av skolegården. Varemottak plasseres øst for dagligvaren, 
skjermet fra skolegården. Eksisterende skolebygg og ivaretakelse av siktlinjer mot Byens 
marker har vært førende for tillatt plassering og bebygd areal. Maks tillatt mønehøyde på 
dagligvarebutikken skal være tilsvarende som Offisersporten-bygget.  
 
Arealet mellom Torsnesveien og bebyggelsen avsettes til kombinert formål grønnstruktur og 
samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur. Området skal opparbeides med tydelig grønt preg, som 
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en del av Byens marker, og her kan nødvendige internveier og parkering til bebyggelsen 
opparbeides.  
 
De kommunale veganleggene og p-plassen reguleres hovedsakelig som de framstår i dag, men 
med mulighet for intern omfordeling av formål dersom det viser seg nødvendig i forbindelse 
med framtidig oppgradering av veganleggene. Kommunen ønsker bl.a. å etablere eget anlegg 
for sykkel i Gamlebyveien – Heibergsgate i tråd med gjeldende sykkelplan. I forbindelse med 
etablering av sykkelanlegg ønsker kommunen også å stenge avkjørsel fra Torsnesveien til den 
kommunale p-plassen. Symbolet «Avkjørsel som stenges» og formål vegetasjonsskjerm (GV2) 
er derfor lagt inn foran denne avkjørselen. Kommunen ønsker ved etablering av sykkelanlegg at 
eksisterende, store trær langs veiene bevares, og disse er derfor merket med symbolet 
«eksisterende trær som bevares» på plankartet.   

 
5.3 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL OG 

HENSYNSSONER 
5.3.1 Bebyggelse og anlegg 

BF: Formål Forretning åpner for etablering av én dagligvareforretning innenfor angitt 
byggegrense og bestemmelsesområdene #1 og #2.   
 
BOP: Formål Offentlig eller privat tjenesteyting åpner for videreføring av dagens 
skolevirksomhet, og for bruksendring til annen bruk som faller inn under formål offentlig eller 
privat tjenesteyting. Aktuell annen bruk er barnehage, helse-, omsorgs- eller kulturinstitusjon, 
forsamlingslokale for vel/bydel/forening/menighet o.l., administrasjon, konsulentvirksomhet, 
servering/bevertning eller virksomhet med allmennyttig formål - dersom det skulle bli aktuelt i 
framtiden. Tilbygg tillates innenfor bestemmelsesområde #3 og #4. Leke-
/uteoppholdselementer skal etableres innenfor bestemmelsesområde #5.  
 
BRE: Område for plassering av renovasjonsanlegg, felles for bebyggelsen i BOP og BKB.   
 
BKB: Kombinert formål Bolig og Offentlig eller privat tjenesteyting: Det kombinerte formålet 
åpner for en videreføring av dagens bruk som bolig, og gir samtidig mulighet for framtidig 
bruksendring til virksomhet som faller inn under offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gir 
mulighet til å benytte bebyggelsen i BKB tilknyttet skolevirksomhet eller annen tjenesteyting i 
BOP. Aktuell annen bruk er barnehage, helse-, omsorgs- eller kulturinstitusjon, 
forsamlingslokale for vel/bydel/forening/menighet o.l., administrasjon, konsulentvirksomhet, 
servering/bevertning eller virksomhet med allmennyttig formål - dersom det skulle bli aktuelt i 
framtiden. Mindre tilbygg tillates innenfor byggegrense.  

 
5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

SV: Formål Veg er lagt inn på eksisterende offentlig trafikkanlegg; kjøreveg, fortau og gang- 
og sykkelveg. Dette etter ønske fra planmyndighet Fredrikstad kommune. Samme formål er 
benyttet på eksisterende og nye avkjørsler.  
 
SVG1-16: Formål Annen veggrunn – grøntareal er lagt inn på eksisterende, grønne 
sidearealer til veg med gress og trerekker.  
 
SPA: Formål Parkering er lagt inn på eksisterende, kommunal p-plass langs Gamlebyveien.  

 
5.3.3 Grønnstruktur 

GV1: Formål Vegetasjonsskjerm er lagt inn langs kommunal p-plass i 4 meters bredde, 
midtstilt på eiendomsgrensen mellom kommunal p-plass og Offisersporten. Dette tilsvarer 
eksisterende vegetasjonsskjerm i området.  
 
GV2: Formål Vegetasjonsskjerm er lagt inn i eksisterende avkjørsel fra Torsnesveien til 
kommunal p-plass (som skal stenges og tilsås/beplantes senest ved etablering av eget anlegg 
for sykkel langs Gamlebyveien).  
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GAA: Kombinert formål Grønnstruktur og Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er lagt 
inn på arealet mellom bebyggelsen på Offisersporten og Torsnesveien. Arealet skal 
opparbeides med et tydelig grønt preg, som del av landskapsrommet Byens marker. Innenfor 
formålet tillates bakkeparkering og atkomstvei til bebyggelsen i BF, BOP og BKB.  

 
5.3.4 Hensynssoner 

H210: Hensynssone støy; Rød støysone ihht. T-1442/2016. Sonen berører kun veg-
/trafikkareal.  
 
H220_1-2: Hensynssone støy; Gul støysone ihht. T-1442/2016. Sonen berører deler av 
byggeområdene.  
H140_1-8:  
Hensynssone frisikt; Hensynssone frisikt er lagt inn ved nye/endrede avkjørsler, innenfor 
sikttrekantene som berører areal utenfor vegbane og gang-/sykkelveg. 
  

5.4 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 
5.4.1 Bebyggelsens høyde og utforming 

BF: (Ny dagligvareforretning) :  
Ny dagligvareforretning skal ha maks. mønehøyde tilsvarende som mønehøyde på 
eksisterende teglbygning på Offisersporten. Maks gesimshøyde for dagligvareforretningen er 
pga. tekniske og funksjonelle krav ca. 1,3 m høyere enn skolens gesimshøyde.  
 
Visuell sammenheng med Offisersporten-tunet sikres bl.a. gjennom krav om skråtak og at 
rødbrun tegl skal være hovedmateriale på både tak og fasade.   
 
Det tas sikte på ett hovedvolum for butikken, med mulighet for to mindre tilbygg til 
hovedformen som inneholder inngangsparti mot sør og varemottak mot øst. Disse eventuelle 
tilbyggenes maks-størrelse er vist som bestemmelsesområde # 1 og # 2 på plankartet. 
Tilbyggene kan ha flatt tak og annet materiale enn hovedvolumet.  
 
Det er stilt spesifikke krav til forretningens material- og fargebruk og takform, for å sikre at 
bygningen framstår som en del av, og avslutning av, tunet som dannes av eksisterende 
teglbebyggelse på Offisersporten.  
 
Dagligvareforretningen med tilhørende elementer (skilt etc.) skal ha en dempet fargepalett,  
glassfasader skal begrenses og reflekterende materialer skal unngås. Dette skal bidra til at 
forretningen tilpasses og underordnes kulturmiljø, landskap og eksisterende teglbebyggelse. 
Det skal være en tydelig lesbar sammenheng med eksisterende teglbebyggelse, uten 
nødvendigvis å være en eksakt kopi.  
 
Illustrasjonen under er en foreløpig utarbeidet skisse som tydeliggjør intensjonene med 
reguleringsbestemmelsene. Hovedmateriale er tegl. Takformen tar opp i seg formspråket til 
skolen, men med et mindre massivt preg. Detaljert utforming avklares i byggesaken, i samråd 
med bygningsmyndighet, innenfor reguleringsbestemmelsenes rammer. 
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Illustrasjon: Skisseutkast i tråd med reguleringsbestemmelsene. Butikkens takform, farge- og 
materialbruk henspiller på Offisersportens form og farge. De lyse volumene er inngangsparti, 
varemottak, og mot skolegården; leke- og aktivitetselementer som aktiviserer dagligvarens lukkede 
vestfasade. 
 
BOP: (Offisersporten) :Forslagsstiller tar sikte på å videreføre eksisterende bebyggelse som i 
dag. Det er imidlertid lagt inn mulighet for mindre, underordnede tilbygg og mindre, 
frittliggende bygninger/elementer tilknyttet leke- og uteoppholdsarealene. Evt. framtidige 
tilbygg skal plasseres innenfor bestemmelsesområde # 3 og # 4, med maks. tillatt gesims- og 
mønehøyde tilsvarende som på Offisersporten-bygget. Frittliggende bygg (boder, drivhus o.l.) 
i utearealene skal ha maks 15 m2 BYA og maks. gesims- og mønehøyde hhv. 3 og 4,5 m. Slik 
oppnås en viss fleksibilitet for framtidige tilpasninger av bygget, samtidig som dets kvaliteter 
og tilpasning til omgivelsene ivaretas.    
 
BKB: (Badet) :Eksisterende bebyggelse inngår i planen, og planforslaget åpner for tilbygg for 
trapp/heis/bod innenfor byggegrense mot nord, for å gi noe fleksibilitet til oppgradering av 
bygget. Tillatt gesims- og mønehøyde for tilbygg er satt tilsvarende som på eksisterende 
bebyggelse. Planen åpner for fasadeendringer tilpasset bygget og omgivelsene, og 
endring/utvidelse av balkong/veranda/terrasse. Det åpnes også for mindre uthus o.l som 
naturlig hører hjemme i leke-/og uteoppholdsareal. Dette sikrer en viss fleksibilitet til å 
oppgradere det tilårskomne bygget, samtidig som dets kvaliteter og tilpasning til omgivelsene 
ivaretas.  
 
BRE: (Renovasjonsanlegg) :Skolen ønsker nedgravd renovasjonsanlegg innenfor BRE. 
Renovasjonsløsningen planlegges felles for bebyggelsen i delfelt BOP og BKB. Innenfor 
formål BRE tillates også etablering av bod på inntil 8 m2 BYA for lagring av plast/farlig avfall, 
med maks gesimshøyde 3 m, maks mønehøyde 4,5 m.  
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Illustrasjon: Eksempel på nedgravd avfallsløsning.  
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5.4.2 Sol-/skyggeforhold 
Illustrasjonene under viser sol-/skyggeforhold av skisseutkast til ny dagligvareforretning.  
Sol-/skyggeforhold er vist for midtsommer og høstjevndøgn, kl. 09, 12 og 15 og bygget vil ikke 
gi noen vesentlig skyggelegging av skolens uteoppholdsarealer.  
 

 

 
Sol-/skyggeforhold 21.juni. Fra toppen; kl. 09, kl. 12 og kl. 15 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR OFFISERSPORTEN - PLANBESKRIVELSE  
 

32 av 45  

 

 

 

 
Sol-/skyggeforhold 21.september. Fra toppen; kl. 09, kl. 12 og kl. 15 
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5.4.3 Grad av utnytting 
BF: Maks. utnyttelsesgrad er satt til %-BYA=45%. Dette tilsvarer ca. 1050 m2 BYA, vurdert 
som tilstrekkelig for varemottak, lager og inngangsparti i tillegg til butikkens salgsareal på ca. 
800 m2 BRA. 
 
BOP: Maks. utnyttelsesgrad innenfor BOP er satt til %-BYA=17 %. Dette tilsvarer 
eksisterende bebyggelse, og i tillegg mulighet for ca. 125 m2 BYA. Ny BYA kan benyttes til 
mindre, underordnde tilbygg i bestemmelsesområde # 3 og # 4, og/eller mindre, frittliggende 
bygg (bod, drivhus, paviljong, lekehus o.l på maks. 15 m2 per bygg) i uteområdene.  
 
BRE: Maks. utnyttelsesgrad er satt til %-BYA = 50%. Dette tilsvarer nedkasthus på 6 
nedgravde containere samt en bod på 8 m2.  
 
BKB: Maks. utnyttelsesgrad for felt BKB er satt til %-BYA=25 %. Dette tilsvarer eksisterende 
bebyggelse, og i tillegg mulighet for ca. 40 m2 BYA. Ny BYA kan benyttes til tilbygg innenfor 
byggegrense (f.eks. tilbygg for inngangsparti/trapp/heis/bod) og/eller utvidelse av 
balkong/terrasse, bod/drivhus/pergola o.l. som naturlig hører hjemme i leke- og 
uteoppholdsarealer.  

 
5.4.4 Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer 

BF: Dagligvareforretningen vil ha ca. 5-10 ansatte og ca. 900-1000 m2 BYA, hvorav ca. 800 
m2 BRA salgsareal.  
BOP: Skolen har ca. 30 ansatte og ca. 2500 m2 BRA.  
BKB: Ved evt. bruksendring til tjenesteytingsformål gir de ca. 400 m2 BRA rom for ca. 20 
arbeidsplasser (avhengig av virksomhet).  
 

5.4.5 Antall boliger, leilighetsfordeling 
BKB: Det legges til rette for videreføring av inntil 6 boenheter innenfor BKB, tilsvarende 
nåværende antall boenheter i eksisterende bygning «Badet».  
 

5.5 BOLIGMILJØ, BOKVALITET 
BKB: Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 80 m2 per boenhet innenfor BKB. Min. 50 % av 
samlet MUA skal være fellesareal på terreng. Det er stilt krav om at min. 25 m2 av 
fellesarealene skal opparbeides som lekeplass til boligene. Ved etablering av lekeplass skal 
denne støyskjermes slik at støynivået på lekearealet reduseres til hvit sone. 

 
Uteoppholdsarealene i BKB er støyutsatt i dag, og vil være det i framtiden. Planforslaget 
medfører ingen vesentlig støyøkning som utløser krav om tiltak på eksisterende bebyggelse, jf. 
støyutredningen, men ved hovedombygging vil planens krav gjøres gjeldende.  
 
Støyskjermer langs vei for å sikre hvit sone på hele uteoppholdsarealet vurderes å være et 
uønsket fremmedelement i disse omgivelsene. Trafikkstøy og sollys kommer fra samme 
retning, så støyskjermer vil gi dårligere solforhold på tomta. Det tillates på bakgrunn av dette at 
boligenes uteoppholdsareal, bortsett fra lekeplass, berøres av gul støysone.  

 
Det er rikelig med friområder, tur- og naturområder i umiddelbar nærhet, med god gang-
/sykkelforbindelse. Dette vurderes som avbøtende for de støyutsatte uteoppholdsarealene.  

 
5.6 PARKERING 

Parkering til bebyggelsen i planområdet skal løses innenfor felt GAA, som er felles for BF, BOP 
og BKB.  
Krav til bil- og sykkelparkering for dagligvareforretningen BF er i tråd med kommuneplanens 
krav.  
Krav til bilparkering for skolen BOP (min. 20 plasser) er lavere enn kommuneplanens krav, men 
vurdert som tilstrekkelig av skolen. Sykkelparkering til BOP ivaretas innenfor skolens 
uteoppholdsarealer.  
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For både boliger og evt. framtidig tjenesteyting i BKB er dekningskrav for bilparkering noe 
lavere enn kommuneplanens krav til bolig, mens sykkelparkeringskravet er i tråd med 
kommuneplanen. Planområdet har en sentral plassering og det er god kollektivdekning og 
gang-/sykkeltilgjengelighet, og lav bilparkeringsdekning imøtekommer samfunnets målsetning 
om redusert privatbiltrafikk. 
 

5.7 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 
Fjernvarme: Det er tatt inn reguleringsbestemmelse som minner om tilknytningsplikt og 
unntaksbestemmelser i konsesjonsområdet.  
 
Trafo tillates plassert innenfor planområdet. I samråd med netteier er plassering ikke fastsatt i 
plan, men hensiktsmessig plassering av evt. nytt anlegg skal avklares med anleggseier og 
avklares ifbm. rammesøknad.  
 
VA og overvann: Det er tatt inn krav om at plan for VA og overvannshåndtering skal 
dokumenteres i søknad om tiltak og godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse.   

 
5.8 TRAFIKKLØSNING 
5.8.1 Kjøreatkomst, frisikt 

Eksisterende, felles avkjørsel fra Torsnesveien til BOP og BKB (Offisersporten og Badet) 
videreføres, men reguleres med utvidet radius 8,5 m og frisiktsoner. Avkjørselen er 
dimensjonert for atkomst med renovasjonsbil med vegbredde 5,5 m. Kjøreatkomst til dropoff-
sone og parkering, og egen gang-/sykkelatkomst til skolen skal skje via denne avkjørselen.   

 
Ny avkjørsel inkl. frisiktsoner reguleres fra Torsnesveien til dagligvareforretning BF. Dette er 
felles adkomst for kunder og varelevering. Avkjørselen er dermed dimensjonert for vogntog 
med radius 12,5 m og vegbredde 5,5 m. 

 
For øvrig er eksisterende avkjørsler fra Torsnesveien og Gamlebyveien tatt inn i 
reguleringsplanen slik de er anlagt. Det er ikke tatt stilling til frisiktsoner her; det forutsettes at 
dette ble ivaretatt da avkjørslene ble anlagt, og at frisikt sikres ihht. gjeldende krav ved evt. 
framtidig endring.  

 
5.8.2 Utforming av veger 

Kommunalt vegareal reguleres hovedsakelig slik de er bygget, med fleksibilitet for framtidig 
endring, slik at kommunen har fleksibilitet når de på sikt skal etablere eget anlegg for sykkel 
langs Gamlebyveien – Heibergsgate.  
 
Et unntak er gjort for gang-/sykkelveier langs Torsnesveien for å få planmessig sammenheng i 
området. Her er gang-/sykkelveier regulert med 3 meter bredde (noe bredere enn de er 
bygget); dette som en videreføring av g/s-anlegget i tilstøtende reguleringsplan for Kong 
Fredrik II Golfbane, bort mot Heibergkrysset. 
 

5.8.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Det er tatt inn krav om at avkjørsler inkl. frisikt og atkomstveier skal være ferdigstilt før den 
tilknyttede bebyggelsen tas i bruk.  

 
5.8.4 Varelevering 

Varelevering til dagligvareforretning planlegges via forretningens avkjørsel fra Torsnesveien 
og adkomstveg gjennom GAA, mens manøvreringsareal for varelevering/tunge kjøretøy er 
avsatt innenfor BF, øst for forretningen og dermed adskilt fra skolens uteområder, 
parkeringsareal og gang/sykkelatkomst foran forretningen.  
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Illustrasjon: Utsnitt av illustrasjonsplan. Forslag til løsning for kjøreatkomst og varelevering ved daglig-
vareforretningen. 

 
5.8.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det er gode gang-/sykkelforbindelser til området. Det er tatt inn krav om at det skal etableres 
gang- sykkelatkomst til både skolen og dagligvareforretningen fra Torsnesveien. Disse skal 
visuelt skille seg fra kjøre- og parkeringsareal, f.eks med markering, annet dekke eller heving. 
For BKB videreføres gangatkomst fra gang-/sykkelvei langs Torsnesveien. Eksisterende 
stier/snarveier gjennom planområdet påvirkes ikke av planlagte, nye tiltak.  
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Illustrasjon: Utsnitt av illustrasjonsplan viser forslag til løsning for separat gang-/sykkelatkomst mellom 
gang-/sykkelvei langs Torsnesveien og skolen. Endelig løsning avklares ved rammesøknad.  
(Illustrasjon i forrige avsnitt viser forslag til gang-/sykkelatkomst mellom gang-/sykkelveg langs 
Torsnesveien og dagligvarebutikk).  
 

5.8.6 Felles atkomstveier, eiendomsforhold 
Internveier og parkering til bebyggelsen i planområdet skal etableres innenfor GAA, som blir 
felles for BF, BOP og BKB.  
 
Eksisterende eiendomsgrenser som krysser formålsområder er vist som eiendomsgrenser 
som oppheves på plankartet. Framtidige eiendomsgrenser er ikke avklart på 
reguleringstidspunktet, men det er tatt inn bestemmelse om at arealoverføring eller oppretting 
av ny grunneiendom tillates innenfor planområdet. Nye grenser bør følge formålsgrenser eller 
andre hensiktsmessige prosjektgrenser innenfor planområdet. Ved endring eller oppretting av 
eiendommer er rett til atkomst via og bruk av fellesarealet GAA blant forholdene som må 
sikres.  
 

5.9 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG 
Offentlig trafikkareal (kommunalt veiareal og p-plass) inngår i planområdet, og det åpnes for 
justeringer, bl.a. for at kommunen på sikt skal kunne etablere eget anlegg for sykkel langs 
Gamlebyveien/Heibergsgate.  
 
Bortsett fra to avkjørsler fra Torsnesveien berører forslagsstillers planer ikke offentlige anlegg. 
 

5.10 MILJØOPPFØLGING 
Gjeldende krav til miljøoppfølging (TEK) legges til grunn som minstekrav for videre 
prosjektering og utførelse i planområdet.   
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5.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Gjeldende krav til tilgjengelighet og universell utforming (TEK) legges til grunn som minstekrav 
for videre prosjektering og utførelse i planområdet.  
 

5.12 UTEOPPHOLDSAREAL 
Leke- og uteoppholdsareal: Det er ca. 10600 m2 uteoppholdsareal innenfor BOP, som tilsvarer 
ca. 40 m2 per elev (skolen har 268 elever). Av disse ligger ca. 3700 m2 i gul støysone, dvs. ca. 
25 m2 ikke-støyutsatt uteareal per elev. Planforslaget medfører ikke vesentlige endringer i 
støyforhold som utløser krav om skjerming/avbøtende tiltak. Støyskjermer vil dessuten hindre 
sikt og åpenhet som anses som viktig i området av landskaps- og kulturminnehensyn.  
 
I rapporten Skolens utearealer, om behovet for arealnormer og virkemidler, Sosial- og 
helsedirektoratet (2003) er 50 m2 uteareal per elev satt som retningsgivende. Arealet er ikke et 
bindende krav, og må vurderes ut fra faktiske forhold i omgivelsene. Det finnes eksempler på 
skoler som har både større og mindre utearealer. F.ex. reguleres Gudeberg skole med 15-20 
m2 uteoppholdsareal per elev. Både Gudeberg og Offisersporten har det til felles at de ligger i 
direkte tilknytning til store friområder og grøntarealer og har direkte gang- og sykkelforbindelse 
til store tur- og naturområder. Uteoppholdsareal per elev vurderes dermed som tilfredsstillende i 
dette tilfellet, og i tråd med sentrale føringer.  
 
Det er vektlagt klare skiller mellom skolens uteområder og arealer for trafikk og manøvrering. 
Varelevering og tilhørende manøvreringsareal er plassert mot øst, vendt bort fra skolen. 
Forretningens inngang og hovedhenvendelse blir mot Torsnesveien. Forretningens fasade mot 
skolegården blir lukket og kan dermed programmeres med aktivitets- og lekeinnretninger for 
skolebarna og gi skolens uteområde økt kvalitet og skjerming. 
 
BKB: Ved bruk som bolig:  
Kommuneplanens krav om 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet er tatt inn i planforslaget. Se 
forøvrig kap. 5.5 om boligmiljø og bokvalitet.  
 

5.13 KOLLEKTIVTILBUD 
Planforslaget påvirker ikke dagens kollektivtilbud i området, bortsett fra at ny utbygging kan 
bidra til økt kundegrunnlag for eksisterende buss-/fergeruter. 
  

5.14 SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Planforslaget viderefører fortsatt skoledrift på Offisersporten. For øvrig medfører planforslaget 
ingen endret belastning på sosial infrastruktur.  

 
5.15 PLAN FOR VANN OG AVLØP SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT 

Eksisterende VA-anlegg er kartlagt ifbm. planarbeidet og plan for VA inkl. overvann skal 
utarbeides og være godkjent av kommunen før igangsetting av tiltak etter planen. 
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5.16 RENOVASJONSTEKNISK PLAN 
Dagligvareforretning (BF):  
Renovasjonsløsning for ny dagligvareforretning: Lagring og henting av avfall løses med samme 
atkomst og i samme område som varemottak, se kapittel 6.8.4.  
 
Offisersporten (BOP):  

• Kategori avfallsbesittere: Skole/tjenesteyting.  
• Oppsamslingsløsning: Containere/beholdere på hjul i dag, og det tas sikte på å etablere 

nedgravd anlegg. 
• Dimensjonering og dimensjoneringsgrunnlag for nedgravde containere:  

Restavfall: 2 stk à 5 m3 , Papir: 2 stk à 5 m3 , Glass/metall 2 stk à 3 m3 ,  
samt bod for plast og EE-/farlig avfall.  

• Plassering av beholdere: Regulert område BRE ved atkomstvei. (Se planbeskrivelse 
kap. 6.4.1). Bod for plast og EE-/farlig avfall kan plasseres innenfor BRE eller BOP.  

• Evt. utvidelsesmuligheter: Det er plass til flere beholdere/containere i samme område.  
• Adkomst og stoppested for renovasjonsbil:  

Oppstillingsplass 5x12 meter langs intern adkomstvei med snuplass.  
Bæreevne skal dimensjoneres for renovasjonsbil. 
Ved tømming tillates ikke løft over gang-/sykkelvei.  
Gående/syklende og biler skal kunne passere oppstilt renovasjonsbil ved tømming.  
Vegbredde skal være min. 5,5 m og radius snuplass skal være > 8,5 m (i tråd med 
minstekrav i renovasjonsveileder).  

• Stedfestede plikter og rettigheter relevante for renovasjon: Adkomstvei og henteområde 
skal holdes ryddig og tilgjengelig for renovatør.   

• Hvordan nabo/gjenboereiendommer berøres: Løsningen kan ikke sies å berøre nabo-
/gjenboereiendom.  
 

Badet (BKB):  
Ved bruk som bolig:  

• Kategori avfallsbesittere: Husholdninger, inntil 6 boenheter.  
• Oppsamlingsløsning: Beholdere på hjul i dag, og det tas sikte på å etablere nedgravd 

anlegg felles med BOP innenfor BRE. 
• Dimensjoner og dimensjoneringsgrunnlag:  

Beholdere på hjul: 80 liter hhv. restavfall, papir og glass/metall per boenhet,  
dvs. min. 480 liter per fraksjon.  
I tillegg 2 sekkestativ til plast samt lagringsplass til fulle plastsekker og beholdere til EE-
/farlig avfall i bod.    

• Plassering av beholdere på hjul: Felles i bod eller uteareal innenfor felt BKB. 
Sekkestativ/plastsekker og EE-/farlig avfall plasseres i felles bod. 

• Evt. utvidelsesmuligheter:  Det er plass til evt. flere beholdere/fraksjoner innenfor BKB.  
• Adkomst og stoppested for renovasjonsbil: I Torsnesveien for henting av beholdere på 

hjul. (Evt. ved felles nedgravd anlegg BRE)  
• Stedfestede plikter og rettigheter relevante for renovasjon:  

Beboerne plikter å stille avfallsbeholdere fram til veg på hentedagen.  
• Hvordan nabo/gjenboereiendommer berøres: Løsningen kan ikke sies å påvirke nabo-

/gjenboereiendom. 
 
Ved bruk til tjenesteytingsvirksomhet:  

• Tilsvarende løsning som for BOP.  
 

 
Løsning i tråd med renovasjonsteknisk plan skal framgå av søknad om tiltak og godkjennes før 
igangsettingstillatelse. 
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Illustrasjon: Utsnitt av utomhusplan. Planlagt atkomst fra Torsnesveien med snuplass og oppstillingsplass 
for renovasjonsbil. Biler kan passere oppstilt renovasjonsbil. Nødvendig frisikt ivaretas. Løft av containere 
ved tømming kan skje uten konflikt med gang-/sykkelatkomst mot skolen.  
 

 
5.17 AVBØTENDE TILTAK ROS 

 
Nedenfor følger en oppsummering av hvordan ROS-temaene er vurdert i planarbeidet:  

• Grunnforhold/-stabilitet: Geoteknisk fagkyndig har vurdert planområdet ihht. gjeldende 
retningslinjer ifbm. planarbeidet og konkluderer med tilfredsstillende områdestabilitet. 
Geoteknisk notat er vedlagt planforslaget, slik at det kan ses hen til ved prosjektering 
av geoteknikk i detaljprosjekt/byggesak.  
 

• Radon: Det er ikke tatt inn spesielle bestemmelser om radonsikring, da dette sikres 
gjennom gjeldende byggteknisk forskrift.  
 

• Kulturminne/-miljø: Det er tatt inn bestemmelse som minner om stanse- og 
meldeplikten ved evt. funn av automatisk fredete kulturminner.  
Bebyggelsens plassering og høyde er fastsatt i planbestemmelsene etter vurdering av 
sikt- og landskaps- og tilpasningshensyn. Det er tatt inn bestemmelse om at 
utforming, farge- og materialbruk skal avklares i samråd med og godkjennes av 
kulturminne- og bygningsmyndighet i forbindelse med søknad om tiltak.  
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• Vegsystem: Vegvesenets håndbok N100 og kommunal veinorm er lagt til grunn for 
utforming av nye avkjørsler, frisiktsoner, internveger og p-plasser. Trafikkanalyse er 
gjennomført og konkluderer med god framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. Eksisterende veganlegg som ikke planlegges endret av forslagsstiller er 
ikke vurdert i dette planarbeidet og forutsettes vurdert ifbm. evt. framtidig endring.  
 

• Område for lek/idrett: Dagligvareforretning i planområdet plasseres på område som i 
dag delvis er opparbeidet som uteområde for skolen. Samtidig legges et større areal 
til uteområdet (område som i dag benyttes til parkering). Skolens uteareal blir dermed 
større enn før. Uteareal per elev er vurdert å være tilstrekkelig ihht. anbefalt 
arealnorm. Trafikksoner er regulert adskilt fra lek/uteopphold, og forretning er 
plassert/henvendt slik at det ikke oppstår konflikt med skolens uteområde. Det er tatt 
inn reguleringsbestemmelse om framkommelighet, støy og støv i anleggsperioden. 
Sikringstiltak ved anleggsområde ivaretas av gjeldende SHA-/HMS-regelverk.  
 

• Trafikkstøy (fra veg og tilknyttet tiltak i planområdet): Støyutredning er gjennomført, jf. 
vedlegg til planforslaget. Uteområder til boliger i BKB og skolens uteområder er delvis 
berørt av gul støysone i dag, og vil være det i framtiden. Nye tiltak i planområdet gir 
ikke vesentlig støyøkning, og utløser ikke krav om tiltak på eksisterende bebyggelse. 
Skolen er vurdert å ha tilstrekkelig uteareal per elev i hvit sone. Ved hovedombygging 
eller riving/nybygg av bolig innenfor BKB stilles det krav om støyskjermet lekeareal. 
Øvrige utearealer tillates i gul støysone. Dette for å unngå støyskjermer som skaper 
skygge og hindrer sikt (landskaps-/kulturminnehensyn).  
 

• Støy/støv i anleggsperioden: Det er tatt inn bestemmelse om at naboer skal varsles i 
forkant av spesielt støyende og støvende arbeidsoperasjoner.  

 
• Transport av farlig gods: Ut over ordinær beredskap hos nødetatene er det ikke 

identifisert relevante risikoreduserende tiltak for aktuelle planområde knyttet til 
hendelser med transport av farlig gods på veger nær planområdet.  
  

• Ulykke i av-/påkjørsler: Avkjørsler og frisiktsoner mot både gang-/sykkelveg og 
kjøreveg er sikret ved avkjørslene som planlegges endret, ihht. håndbok N100.  
 

• Ulykke med gående/syklende: Egne gang-/sykkelatkomster sikres i planen fra gang-
/sykkelveg langs Torsnesveien til både BF (dagligvarebutikk) og BOP (skole). Se også 
punktet over.  
 

• Ulykke ved anleggsgjennomføring: Det er tatt inn bestemmelse om plan for 
framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter i anleggsperioden. Gjeldende 
regelverk (HMS, SHA) ivaretar sikringstiltak ved anleggsgjennomføring, og det er ikke 
identifisert andre relevante risikoreduserende tiltak som bør sikres gjennom planen.  
 

• Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring: Det er tatt inn 
reguleringsbestemmelse om at trær regulert som «Eksisterende tre som skal 
bevares» skal fysisk sikres før igangsetting av tiltak. 

 
5.18 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer dokumentasjon av estetikk, utomhusplan, 
VA-/overvannsplan, godkjent byggeplan for samferdselsanlegg, og fysisk sikring av trær før 
igangsetting av tiltak. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som bl.a. sikrer ferdigstillelse av 
atkomstvei, utomhusanlegg og lekearealer før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
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6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
6.1 FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER, RAMMER OG 

RETNINGSLINJER 
6.1.1 Statlige rammer og føringer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
Detaljreguleringsplanen er i henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging ved at det legges til rette for tjenesteyting og dagligvareforretning ved 
fortetting i eksisterende byggeområde, med gang-/sykkelavstand og –tilgjengelighet fra 
eksisterende tettbebyggelse, i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud og eksisterende 
infrastruktur. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
Detaljreguleringsplanen er i henhold til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming ved 
at det er tatt inn bestemmelse som sikrer at tiltak utformes i henhold til gjeldende krav om 
tilgjengelighet og universell utforming.   
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Planforslaget legger til rette for bebyggelse på deler av dagens uteområde for 
skolen, men et større areal legges til skolens uteopmråde. Skolen utearealer er vurdert som 
tilstrekkelig (ca. 40 m2 per elev med dagens elevantall), jf. rapport IS-1130 Sosial- og 
helsedirektoratet 2003). Ny bebyggelse vil gi god skjerming av utearealene, gode sol-
/lysforhold opprettholdes, og det tilrettelegges for nye leke-/aktivitetsområder langs den nye 
forretningens fasade mot skolegården. Planforslaget medfører ikke økt forurensning, støy eller 
trafikkfare for skolens område. Trafikksikker gangadkomst (skolevei) sikres i planforslaget. 
Frisiktsoner er sikret ved avkjørsler som krysser gang-/sykkelvei.  

 
6.1.2 Fylkesplan for Østfold mot 2050 

Planen for ny dagligvarebutikk (som skal erstatte eksisterende nærbutikk i området) er i tråd 
med regional planbestemmelse for lokalisering av handel, som fastsetter at det utenfor 
senterstrukturen kan etableres handelstilbud som dekker det lokale behov.   
 

6.1.3 Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune (2011 – 2023) 
Foreslått bebyggelse er i tråd med formål bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. 
Planforslagets rammer for den nye bebyggelsens plassering og utforming hensyntar 
bestemmelsene tilknyttet hensynssone for kulturmiljø. For øvrig ivaretakelse av 
kommuneplanens bestemmelser om plankrav, utbyggingsavtaler, infrasturktur, 
rekkefølgekrav, universell utforming, leke- og uteoppholdsareal, skilt/reklame, parkering, 
miljøkvalitet, estetikk, landskap, grønnstruktur, kulturmiljø vurdert og redegjort for i 
planbeskrivelsen.  
 

6.1.4 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) 
Planforslaget gir mulighet for intern omdisponering/justering av offentlig trafikkareal for på at 
kommunen på sikt kan etablere eget anlegg for sykkel langs Gamlebyveien-Heibergsgate i 
tråd med gjeldende sykkelplan.  

  
6.1.5 Mål, delmål og retningslinjer for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad 

I planforslaget er det vektlagt å gi rammer for nye tiltak som sikrer harmoni med kulturverdier 
og landskapsverdier. Planforslaget gir aktørene i planområdet mulighet til utvikling av 
eksisterende og ny aktivitet. Plassering av ny bebyggelse er valgt for å i minst mulig grad 
påvirke den visuelle kontakten mellom Gamlebyen og Byens Marker. Byggehøyder og 
volumer er tilpasset eksisterende bebyggelse, terrengform og kulturverdier. Dette i tråd med 
mål og retningslinjer for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.  
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6.2 FORHOLDET TIL GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Planområdet er tidligere uregulert, og avgrenses inn mot gjeldende planer i omgivelsene. 
Planforslaget viderefører veiareal, gang-/sykkelvei og grønnstruktur langs Torsnesveien, i tråd 
med tilgrensende reguleringsplan for Kong Fredrik II Golfbane (planID 0106577). Planen 
vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for gjeldende reguleringsplaner.  
 

6.3 LANDSKAP 
Fra landskapsrapport utarbeidet av COWI AS i forbindelse med planarbeidet:  
Planområdet ligger i overgangen mellom tett bebyggelse og åpent kulturlandskap ved Kongsten 
fort og Byens marker i Fredrikstad. Området er del av "kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse" som omfatter festningsbyen/Gamlebyen, Kongsten fort og Byens marker. 
Forterrenget til festningen og de åpne markene rundt byen, hvor Offisersporten ligger, var 
vesentlige for bydannelsen i 1567. Det er også store naturverdier i nærområdet, bl.a. Øra 
naturreservat. 
 
Arealbruken nært planområdet domineres av parkeringsplasser og ballbaner nærmest 
bebyggelsen, mens Kong Frederik II golfbane strekker seg videre østover. I planområdet er det 
skolebebyggelse i 1-2 etasjer, som danner et åpent tun rundt utearealet. Mange store trær er 
spredt plassert mellom bebyggelsen, og gir området et grønt preg. Trær med ulik størrelse, 
form og tilstand danner uregelmessige rekker langs én, eller begge sider av Torsnesveien.  
Det er sammenhengen området ligger i, både historisk og mht. naturmangfold, som bidrar til 
mye av områdets verdi. Siktlinjer og kontakt med det åpne landskapsrommet i øst er sentralt, 
samt forbindelsen til Kongsten fort og områdene ved Gamlebyen. Fordi det er så ulike verdier i 
og utenfor planområdet gjøres det to verdivurderinger for landskap. Planområdet som del av det 
overordnede landskapet gis stor verdi, mens for planområdet i seg selv settes verdien til 
middels.  
 
Hovedprinsipper for landskapsutforming i planområdet er:  
- opprettholdelse av viktig utsiktsakse til det åpne kulturlandskapet i nordøst 
- opprettholdelse og i noen grad forsterking av dagens vegetasjon langs Torsnesveien 
- heving eller beplantning av grøntarealene rundt butikkens parkeringsarealer, slik at 
parkeringsplassen skjermes mot eksponering, men uten at utsikten mot utenforliggende 
kulturlandskap forringes 
- planting av trær bak og på siden av ny butikk for å ramme inn bygget og bidra til at det virker 
lavere 
- spredt trevegetasjon på parkeringsplassen for å dele opp asfaltarealene uten å redusere 
utsikten til kulturlandskapet. 
  
Nytt tiltak er forholdsvis lite i omfang, og utnyttelsesgraden i området holdes lav. Plasseringen 
av det nye bygget vil medføre en noe redusert åpenhet mot kulturlandskapet i øst, men 
gjennom bevisst plassering av bygg og vegetasjon vil man kunne opprettholde siktlinjer fra 
Torsnesveien og utover markene. Bygget er gitt en godt stedstilpasset utforming og det 
oppfattes ikke som dominerende i landskapet, eller som en stor visuell barriere mot 
kulturlandskapet. Plasseringen av bygget tilfører bebyggelsen i planområdet positiv verdi ved at 
tunstrukturen blir mer fullstendig.  
Bruk av vegetasjon bygger opp under den visuelle likheten og forbindelsen mot de historiske 
tyngdepunktene i nærområdet.  
Planforslaget gir muligheter til å dempe visuell påvirkning fra enkelte elementer/områder som i 
dag ikke tilfører planområdet positive landskapskvaliteter. 
 
Som del av overordnet landskap er omfanget vurdert til å være nøytralt, da positivt og negativt 
omfang oppveier hverandre. For planområdet i seg selv er omfanget vurdert til middels positivt. 
En sammenstilling av verdi og omfang gir konsekvensene av tiltaket, jf. Statens vegvesens 
metodikk. Konsekvenser for landskapsverdier er satt til ubetydelig for planområdet som del av 
overordnet landskap, mens det for planområdet i seg selv er middels positiv konsekvens. 
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6.4 STEDETS KARAKTER OG ESTETIKK 
Det er lagt vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses, underordnes og komplettere eksisterende 
bebyggelse. Det er tatt inn bestemmelser som gir tydelige rammer for bebyggelsens størrelse, 
plassering og høyde – basert på tilpasnings- og landskapshensyn. Det er fastsatt at estetisk 
redegjørelse, form, farge og materialbruk skal avklares i samråd med og godkjennes av 
kulturminne- og bygningsmyndigheter ved søknad om tiltak. Planforslaget vurderes ikke å gi 
vesentlige virkninger for byform og estetikk.  

 
6.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er lagt vekt på at plassering av ny bebyggelse i minst mulig grad skal hindre sikt mot Byens 
marker, og at form og fargebruk skal tilpasses og underordnes eksisterende bebyggelse og 
kulturlandskapet. Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke medføre direkte inngrep i 
eller vesentlige konsekvenser for automatisk fredete kulturminner.  

 
6.6 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Det er innenfor eller i nærhet av planområdet ikke registrert noen spesielle forhold som berører 
naturmangfoldloven.   
I planen ivaretas eksisterende, store trær langs veiene i området gjennom regulering til 
bevaring og med krav om fysisk sikring i anleggsperioden.  
På bakgrunn av dette vurderes det at gjennomføring av planforslaget ikke vil medføre noen 
vesentlige virkninger for naturmangfold, herunder biologisk mangfold. 
 

6.7 REKREASJON, UTEOMRÅDER, FOLKEHELSE, LEVEKÅR 
Planforslaget sikrer trygge og skjermede uteområder for skolen, adskilt fra trafikkområder. 
Boligene sikres uteoppholdsareal i tråd med kommuneplanens krav, og dette vil være utsatt for 
støy i framtiden – som i dag. Støyskjerming av boligenes uteareal nedprioriteres pga. 
landskapshensyn/ivaretakelse av sol og siktlinjer. Lekearealer til boligene skal imidlertid 
støyskjermes. Ved evt. hovedombygging av bebyggelsen vil gjeldende krav til innvendig støy 
(TEK) sikres, og er vurdert løsbart ved lokal skjerming/fasadeutformingsgrep/støydempede 
åpningsvinduer. Planområdet er sikret sammenhengende og trygge gang-/sykkelforbindelser og 
nærhet til tur- og naturområder. Planforslaget vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for 
rekreasjon, uteområder, folkehelse og levekår. 
 

6.8 TRAFIKKFORHOLD 
I trafikkanalyse er trafikkøkning som følge av dagligvareetablering beregnet, og det er vurdert 
kapasitet på eksisterende vegsystem. Kapasitetsberegningene viser at det ikke vil være 
problemer med trafikkavviklingen i Heibergkrysset og i butikkens atkomstkryss i 2030 med 
etablering av en 800 m2 stor dagligvare i planområdet. Forholdene for myke trafikanter er gode, 
bl.a. med gangfelter i Heibergkrysset. Ved utforming av adkomstveien til butikken må det sikres 
at trær langs veien ikke reduserer oversikten for trafikantene som kjører til og fra butikkområdet. 
Gangveien langs Torsnesveien bør også være tydelig for trafikanter som kjører til og fra 
butikken. Dette er ivaretatt i planforslaget og planen vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for 
trafikkforhold.  

 
6.9 BARNS OG UNGES INTERESSER 

Planforslaget er utarbeidet med hensyn til barn og unges interesser. Planforslaget vektlegger et 
tydelig skille mellom trafikkareal og lek/uteopphold i planområdet. Det reguleres inn trafikksikker 
gangforbindelse mellom Torsnesveien og skolen.  
 
Ny dagligvareforretning legger beslag på ca. 600 m2 av dagens skolegård, men samtidig legges 
det til et areal på ca. 1250 m2 som i dag benyttes som parkeringsareal. Skolens uteareal økes 
dermed med ca. 650 m2.  
Dermed sikrer planforslaget ca. 40 m2 uteareal per elev innenfor BOP. Skolen har i tillegg 
direkte tilgang til store tur-/friluftsområder i omgivelsene, så samlet er dette vurdert å være i tråd 
med anbefalt arealnorm fra sosial- og helsedepartementet. Planforslaget vil medføre positive 
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konsekvenser for uteområdet ved skjerming av skolens uteareal. Det sikres også etablering av 
nye leke-/aktivitetselementer langs forretningens fasade mot skolegården.  

 
6.10 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil gi positive konsekvenser med hensyn til å 
tilrettelegge for skolekapasitet og –mangfold. Planen vil ikke gi konsekvenser for annen sosial 
infrastruktur.   

 
6.11 UNIVERSELL UTFORMING, TILGJENGELIGHET 

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes å medføre positive konsekvenser for 
universell tilgjengelighet gjennom etablering av ny bebyggelse og anlegg i henhold til gjeldende 
byggteknisk regelverk som har klare føringer for universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

 
6.12 ENERGIBEHOV OG -BRUK 

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil gi økt behov for energi innenfor planområdet. 
Planområdet forventes forsynt med en kombinasjon av elektrisitet og vannbåren varme, 
ettersom planområdet er en del av konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme. 

  
6.13 ROS (RISIKO OG SÅRBARHET) 

Som det framgår av kap 6.17 er risiko- og sårbarhetstema vurdert i planarbeidet. Der det er 
avdekket behov er det gjort plangrep eller tatt inn bestemmelser for å eliminere eller redusere 
faren for uønskede hendelser. Planforslaget vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for risiko og 
sårbarhet i området.  

 
6.14 JORDRESSURSER/LANDBRUK 

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen får ingen konsekvenser for jordressurser og/eller 
landbruk. 

 
6.15 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre behov for utbygging av ny teknisk 
infrastruktur som stikkledninger for vann, avløp og fjernvarme, samt el-anlegg for forsyning av 
ny bebyggelse. Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vurderes ikke å medføre vesentlige 
virkninger mht. kapasitet på eksisterende anlegg. 
 

6.16 ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vurderes ikke å medføre noen negative økonomiske 
konsekvenser for det offentlige.  

 
6.17 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSLIV 

Gjennom planforslaget ønsker man å styrke nærmiljøfunksjonene i Gamlebyen-området og 
Aktivitetsbyen. Den nye dagligvareforretningen planlegges for å erstatte eksisterende butikk i 
Heibergs gate. Dagens plassering er midt i et boligområde med for små og lite funksjonelle 
lokaler og utearealer. Mht. drift, trafikksikkerhet og universell utforming er lokalene ikke 
hensiktsmessige, og både eier/driver og Norgesgruppen ASA ønsker relokalisering.  
 
Etter forslagsstillers vurdering vil en dagligvareforretning være en viktig brikke i arbeidet med å 
etablere et godt servicetilbud for både beboere i området og besøkende i Aktivitetsbyen Gamle 
Fredrikstad. Plasseringen vil bidra til å redusere transport mellom Kongsten/ Gamlebyen og det 
mer bilbaserte senteret ved Brohodet, og styrke en viktig nærmiljøfunksjon.  
 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre en direkte konsekvens for næringsliv ved 
at det tilrettelegges for flytting av en eksisterende dagligvareforretning til nye og mer 
hensiktsmessige lokaler. Flyttingen vil kunne bidra til å styrke og komplettere 
nærmiljøfunksjonen til Gamlebyen og Kongsten og samtidig redusere behovet for å bruke bil på 
handleturen.  
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Fylkeskonservator og byantikvar har uttrykt bekymring for at en dagligvareforretning i 
planområdet kan gi uheldig konkurranse med handelsaktører og virksomheter innenfor vollene i 
Gamlebyen. Den nye dagligvareforretningen planlegges imidlertid som en erstatning for 
eksisterende dagligvareforretning, i tilsvarende avstand fra Gamlebyen. Det finnes ingen 
dagligvarebutikk innenfor vollene i dag, trolig som følge av begrenset kundegrunnlag, lite 
hensiktsmessige lokaler, knapphet på parkeringsareal og utfordringer knyttet til drift og 
varelevering med tunge kjøretøy. En videreføring av dagligvaretilbudet nær Gamlebyen 
vurderes dermed å komplettere tilbudet i området, snarere enn å konkurrere med 
virksomhetene innenfor vollene.   
 
I et bredere perspektiv vil gjennomføring av detaljreguleringsplanen kunne medføre at 
Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstads attraktivitet som destinasjon økes, noe som igjen vil bety 
positive økonomiske konsekvenser for virksomheter i selve aktivitetsbyen og nærområdet 
inkludert Gamlebyen, gjennom økt omsetning. 
 
Ut over dette legger planforslaget til rette for at Childrens International School kan videreføre 
driften i tilsvarende omfang som i dag innenfor planområdet. Det tilrettelegges også for 
videreføring av utleieboliger i ”Badet”. Samtidig er det lagt inn fleksibilitet for bruksendring til 
offentlig eller privat tjenesteyting i bebyggelsen, dersom dette skulle bli aktuelt på sikt.  

 
6.18 INTERESSEMOTSETNINGER, AVVEINING AV VIRKNINGER 

Innenfor planområdet er det interessemotsetninger mellom å bevare planområdet som det er i 
dag, eller å utvikle området innenfor rammene av overordnede rammer og føringer. 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til hensynssone kulturmiljø, men også formål 
bebyggelse og anlegg. Det er gjort omfattende utredninger i løpet av planperioden for å avklare 
rammer for ny bebyggelse. Kommunen har bl.a. utarbeidet et områdeprogram for Aktivitetsbyen 
Gamle Fredrikstad, og forslagsstiller har gjennomført arkitektkonkurranse/parallelloppdrag, i 
tråd med Bystyrets vedtak, for å sikre en best mulig utvikling av Offisersporten-området. Det har 
også vært møter og dialog med bygnings- og kulturminnemyndigheter. I planforslaget er det 
søkt å ivareta en hensynsfull plassering og utforming av nye tiltak, i tråd med føringer og 
anbefalinger fra ovennevnte utredninger og dialog. Planforslaget er søkt utarbeidet for å sikre at 
næringsinteressene i planområdet (ny dagligvarebutikk) sikres, samtidig som disse tilpasses og 
underordnes de viktige landskaps- og kulturminneverdiene i området.  
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