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2 Innhold 
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.  

Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2016/2017.  

22.1 Vedleggsoversikt 
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen: 
 

1. Renovasjonsteknisk plan, datert 24.01.2017.  
2. Sammendrag av innspill til planarbeidet, datert 03.11.2016. 
3. Illustrasjonsplan og snitt datert 03.09.2017. 

3 Bakgrunn 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 
forslagsstiller OBOS Nye Hjem AS og Solid AS. 

3.1 Hensikten med planen 
Hovedhensikten med planarbeidet er å rive deler av eksisterende bebyggelse og legge til rette for 
oppføring av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilhørende anlegg, samtidig som 
eksisterende frittliggende småhusbebyggelse vil inngå i planen. Det planlegges å oppføre leilighetsbygg 
med parkering i underetasje, et boligtilbud som mangler i området. Planen legger opp til en fleksibel 
boligvariasjon innenfor forholdsvis konkrete ytre rammer. Med den eksponerte beliggenheten stilles 
det detaljerte krav til landskapstilpasning. Det stilles også høye krav til uteoppholdsarealer. 

3.2 Planområdet og tidligere vedtak  

Planområdet ligger om lag 3 km nordvest for Fredrikstad sentrum, og 400 m nordøst for Mosseveien. 
Området er i dag bebygget med det tidligere ungdomshjemmet ”Harald” fra 1959, benyttet som 
privatbolig siden 2001 (Pettersand 8). I tillegg ligger en enebolig innenfor planområdet (Pettersand 24b). 
Grunnen består stort sett av fjell med skogsvegetasjon. Det varslede planområdet dekket ved oppstart 
av planarbeid et areal på ca. 14,8 daa.  

3.3 Krav om konsekvensutredning 

Planinitiativet ble ved varsel om oppstart vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning (FOR 2014-12-19 nr. 1726) og vil ikke falle inn under planer som skal behandles 
etter forskriften.  

Planområdet omfatter et areal på mindre enn 15 daa og faller utenfor kriteriene som framgår i 
forskriftens §2, bokstav d og f eller § 3, bokstav b og c, da planinitiativene er i tråd med overordnet plan. 
Tiltaket er ikke nevnt i vedlegg I og II. Planmyndigheten ser ikke behov for å utarbeide et 
planprogram/konsekvensutredning av tiltaket. Relevante tema som omhandler miljø og samfunn 
allikevel vil utdypes gjennom dette planarbeidet. 
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4 Planprosessen 
44.1 Varsel om oppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad 03.12.2015. Naboer og 
offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 02.12.2015 med innspillfrist 10.01.2016. 

4.2 Merknader til planarbeidet 

Det er mottatt innspill fra seks instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 
forkortet utgave i vedlegg 2.  

4.3 Medvirkning av barn og unge 

I forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad kommune ble det i 2003 gjennomført en 
stedsanalyse for Trosvik. Det ble gjort egne medvirkningsopplegg for barn.  

Som en del av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som lekeområder, snarveier, 
utrygge veier og områder ble kartlagt. Barns aktivitet ble ikke registrert innen planområdet, og det er 
ikke grunn til å tro at forholdene har forandret seg mye siden 2003. Området er befart og det finnes få 
spor av barns frilek i området. Området framstår som privat boligareal og er omgitt av privatboliger.  

Da barns medvirkning i lokalsamfunnsprosjektet ansees som dekkende for barns situasjon i området, er 
det ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til medvirkning fra barn og unge ved detaljreguleringen.  

Kommunens barnetalsperson er blitt gitt anledning til å uttale seg til planinitiativet. Lovens krav om 
medvirkning vurderes som ivaretatt. 
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5 Planstatus og rammebetingelser 
5.1 ØØstfold mot 2050, fylkesplan 
Fylkesplanen for Østfold ble 
godkjent i statsråd 11. mars 
2011. En av målsettingene i 
fylkesplanen er å legge til rette 
for fortetting av sentrumsnære 
arealer fremfor å ta i bruk nye 
og mindre sentrale områder. 
Planområdet ligger innenfor 
arealet som i fylkesplanen er 
markert som «nåværende 
tettbebyggelse». 

Arealet har i dag lav utnyttelse 
og ligger tett opp mot etablert 
infrastruktur. Ønsket om en 
høyere utnyttelse av dette 
arealet er i tråd med 
målsettingen om samordnet 
areal- og transportplanlegging.  

5.2 Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2023, vedtatt 06.12.2012  
Planområdet er avsatt til «nåværende 
bebyggelse og anlegg» i 
kommuneplanens arealdel (oransje). De 
omkringliggende områdene er også lagt 
ut som «nåværende bebyggelse og 
anlegg» (oransje). 

Videre er det markert en nåværende 
sykkelvei langs Gluppeveien. Denne er en 
del av sykkelrute 19 i Fredrikstad 
sykkelhovedplan (se 5.1.4.). 

 

 

5.3 Kommunedelplan for klima og energi, vedtatt 06. 06. 2013 
Planområdet ligger innenfor nåværende tettbebyggelse (jf. Fylkesplanen). 40% av boligbyggingen i 
Fredrikstad skal skje innenfor dette området, og fortetting av planområdet er dermed i tråd med plan 
for klima og energi.  

Det er et mål å tilrettelegge for at en større andel av dagens reiser skal tas på sykkel. Samtidig skal 
bilbruken reduseres. Dette målet gjenspeiles i nye reguleringsplaner ved at maksimumskravet til antall 
bilparkeringsplasser går ned, mens kravet til sykkelparkering går opp. 

Det oppfordres til tilrettelegging for ladepunkter for elbiler i boliger med felles parkeringsanlegg; 1 
plass per boenhet. 

Figur 1. Utsnitt av fylkesplanen for Østfold. 

Figur 2. Planområdets beliggenhet i kommuneplanens arealdel (B513) 
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5.4 SSykkelhovedplan for Fredrikstad, vedtatt september 2009 
Det er et lokalt mål å tilrettelegge for at en større andel av dagens reiser skal tas på sykkel. Sykkelveien 
langs Gluppeveien, vest for planområdet, er vist som sykkelhovedtrasé (Rute 19 – Trosvik-Trara), og 
planområdet ligger kun 3 km fra sentrum. Det vil derfor ligge godt til rette for at boligene i 
planområdet vil kunne gjøre ærender og arbeidsreiser med sykkelen. 

Dette målet bør avspeiles i antall sykkelparkeringsplasser per boenhet.  

5.5 Overvannsrammeplan, vedtatt 08.11.2007 
Planområdet ligger i ”grønn sone” i overvannsrammeplanen – med behov for enkle tiltak. I nedbørfelt 
med liten eller ingen flomfare med dagens utbygging, kreves det generelt ikke helhetlige 
overvannsplaner. Utbygger forplikter seg allikevel til å bygge ut området på̊ en slik måte at 
avrenningen ikke øker vesentlig som følge av utbyggingen, eller at det kan dokumenteres at 
resipienten har kapasitet til å transportere dimensjonerende avrenning som følge av maksimal 
fremtidig utnyttelse av arealene. Utbyggingen skal skje i tråd med godkjente løsninger for 
overvannshåndtering.  

Prinsippkrav for overvannshåndteringen i de grønne sonene:  

� –  Behovet for en helhetlig overvannsplan for områdene som bygges ut vurderes i hvert enkelt 
tilfelle.  

� –  Ved utbygging skal det gjennomføres tiltak slik at maksimal avrenning ikke øker utover 
dagens avrenning såfremt det ikke kan dokumenters at utbyggingen ikke vil medføre flom.  

� –  Flomveier skal planlegges.  

5.6 Detaljregulering av bussforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand 
Det er varslet oppstart av reguleringsarbeider for å 
legge til rette for bussforbindelse mellom 
Ambjørnrødveien og Pettersand. 

Den aktuelle vegkoplingen vil også kunne fungere 
som nødveg ved f. eks. reparasjon av veg inn til 
Pettersand. 

 

 

  

Figur 3. Varslet plangrense er vist med turkis avgrensning i 
kartet til høyre. 
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5.7 GGjeldende reguleringssituasjon 

 Gjeldende reguleringssituasjon for det aktuelle planområdet 
Det varslede planområdet ligger ikke innenfor noen gjeldende reguleringsplaner. 

 Gjeldende og varslede omkringliggende planer:  

 

1. Dette planområdet, varslet oppstart 3. desember 2015. 
2. Reguleringsplan for Høddalen, vedtatt 5. februar 1964. 
3. Kommunedelplan med konsekvensutredning, InterCity Østfoldbanen, varslet oppstart 12. mai 

2016 
4. Reguleringsplan for Labråten gård, vedtatt 12. september 1986. 
5. Reguleringsplan for Pancoveien, vedtatt 28. februar 1991. 
6. Reguleringsplan for Rv110 Ørebekk- Simo- Sentrum/Onsøy, vedtatt 18. oktober 2012. 
7. Reguleringsplan for Skrellen- og Liaområdet, vedtatt 16. mai 1978. 
8. Reguleringsplan for område nord for Labråten/Pettersand, vedtatt 27. november 1968. 

5.8 Avvik fra overordnede planer  

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i overordnede planer bortsett fra følgende 
punkter:  

o Kommuneplanens krav til parkeringsdekning: Reguleringsplanen stiller krav til færre 
parkeringsplasser enn kommuneplanens arealdel. Avviket er nærmere beskrevet i avsnitt 8.5. 

Figur 5. Reguleringssituasjonen i området. Den varslede plangrensen vist med rød stiplet linje. 
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55.9 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjer 

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen (1995):  

Relevant for planforslaget er ønsket om at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forholdene ligger godt til rette for å etablere skjermede felles 
lekearealer og arealer innenfor planområdet. 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):  

Et hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 
Med den forholdsvis sentrale beliggenheten vil det være enkelt å etablere boliger i tråd med 
målsettingene i de statlige retningslinjene i dette området. 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) / Kommunal Klima 
og energiplan 2013 – 2017 (2013). 

Hovedmålet med planretningslinjen og den kommunale planen «Klima og energiplan 2013 – 2017», 
vedtatt 06.06.2013, er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. Retningslinjene har til hensikt å 
redusere utslippet av klimagasser gjennom tiltak som bla. fremmer energieffektivisering i bygg, 
klimavennlige transportformer og reduserer andelen fossile energibærere.  

Det skal etableres blokkbebyggelse i planområdet, noe som i seg er en areal- og energieffektiv 
boligform. Utbyggingen vi skje i henhold til gjeldende regelverk mht. energikrav.  

6 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
6.1 Beliggenhet 

Planområdet dekker ca. 13,5 daa og ligger på et høydedrag mellom Gluppeveien og Pettersand, ca. 3 
km nord for Fredrikstad sentrum. Avstanden til E6 er ca. 10,5 km. Planområdet ligger nær Mosseveien, 
som er hovedinnfartsåre til Fredrikstad vest fra E6.  

Planområdet ligger forholdsvis sentralt med brukbar kommunikasjon mot Fredrikstad sentrum. 
Avstanden til Fredrikstad sentrum med mange arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner er i sykkelavstand. 
Barne- og ungdomsskole samt flere barnehager ligger under 2 km unna. Planområdet har gode 
turmuligheter i flere himmelretninger.  

Planens avgrensning følger i hovedtrekk eiendomsgrensene til gnr./bnr. 210/292 og 210/322. I tillegg 
tar planen med seg et areal til Pettersand i sør for å sikre opparbeidelse av en god adkomstvei til 
planområdet. 
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66.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består av både bebygget areal og noe skog. Omkringliggende arealer består av bebygget 
areal med lav utnyttelse i form av eneboliger og rekkehus. 

Grunnen består av fast fjell som stedvis er dekket med lyng og blandingsskog med furu og noe eik. 
Skogskarakteren er tydeligst sør og vest i planområdet, og i et drag som går øst-vest mellom de to 
eksisterende husene.  

I enkelte nedsenkninger i landskapet er 
jordsmonnet tykkere og vegetasjonen mer 
fyldig. I forbindelse med eksisterende hus 
på tomta er det planert og opparbeidet 
noe gressplen. Det går ingen stier gjennom 
området da planområdet virker privat, 
selv om det ikke er gjerdet inn. Det er 
bratt, gjengrodd og ulendt flere steder, og 
en må gjennom private oppkjørsler for å 
komme til skogsområdene.  
  

Figur 8. Oversiktskart som viser arealbruk i planområdet og tilgrensende områder. 

Figur 10. Fotografiet er tatt sentralt i planområdet 
fra nord mot syd. «Haraldsheimen» kan skimtes i 
bakgrunnen.  
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66.3 Stedets karakter 

Planområdet ligger på en kolle med helning mot øst, sør og vest: Det går en slak nedoverbakke mot 
Pettersand i øst og en bratt skrent fra planområdets toppunkt og ned til Gluppeveien i vest. Helningen 
mot sør innebærer at den eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet befinner seg på ulike nivåer. 
De to boligene med tilhørende anlegg er synlig fra Pettersand i øst, men vanskelig å få øye på fra 
Gluppeveien i vest, da et tett belte med trær hindrer innsyn.  

Bebyggelsen på åsryggen er i hovedsak oppført som frittliggende eneboliger med romslige hager, ispedd 
noe rekkehus-bebyggelse. Eneboligene ligger som punktbebyggelse der hagene i stor grad er 
naturtomter. Bebyggelsen ble ført opp til ulike tider, hovedsakelig fra 1920 til 1980-tallet.  

Innenfor planområdet ligger Metodistkirkens diakonsenter Harald, oppført i 1959. Dette var et 
ungdomshjem oppnevnt etter H.K.H. Harald, og ble drevet av frivillige. Etter hvert ble det omlagt til dag- 
og ettermiddagstilbud for barn og 
ungdom i boligområdet, før det ble 
nedlagt i 2001. Etter den tid er det 
benyttet som bolig. 
Ungdomshjemmet er oppført i 
funksjonalistisk stil. 

Innenfor planområdet ligger også en 
enebolig fra 1960 (Pettersand 24b). 

Enkelte gode eksempler på tett/lav 
funksjonalistisk arkitektur ligger tett 
på planområdet. Spesielt kan 
nevnes Pettersand 6, tegnet av Askel 
Fronth i 1960. Dette er 
planområdets nærmeste nabo i sør, 
og sees nederst til høyre på 
oversiktsillustrasjonen på neste 
side. 

Langs planområdet i øst ligger 
rekkehusbebyggelse i 1 og 2 etasjer. 
Rekkehusområdet ligger på begge 
sider av veien Pettersand. Området 
er utformet med saltak med slake 
takvinkler og hvitmalte trefasader. 

I Gluppeveien øst for planområdet, 
er bebyggelsen mer variert i alder og 
utforming. Her finnes hus fra ulike 
tidsepoker, med både valmede tak, 
flate tak og saltak. 

 

 

Figur 12. Øverst, Haraldsheimen sett fra vest. Nederst, Pettersand 24b. 
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Figur 13. Illustrasjonen viser variasjonen av typologi og arkitektur som preger området. 
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66.4 Landskap 

Planområdet ligger på en åsrygg, typisk for landskapsdragene i Fredrikstad nord og vest. Landskapet er 
formet av isens bevegelse mot sør-sørvest og karakteriseres av smale langdaler som følger strukturen i 
berggrunnen i NNØ-SSV retning. Dalene er adskilt av skogkledde åser. Denne rytmen i landskapet har 
vært avgjørende for plassering av bebyggelse og ferdselsårer. På åsryggene i området ble det bygget 
punktbebyggelse med rause naturtomter, mens det i langdalene mellom åsene ble bygget tett-lav 
bebyggelse i dalens lengderetning. 

Denne åsryggen ligger mellom Gluppeveien i vest og Pettersand i øst. På planområdets høyeste punkt 
ligger det eksisterende bolighuset i Pettersand 24b, på kote 41. Adkomstveien i sør fra Pettersand ligger 
på kote 26, og det er dermed en terrengforskjell på 15 meter fra adkomstveien sør i planområdet, til 
planområdets høyeste punkt. 

 
Innenfor planområdet er en stor del av arealet, 
især mot nordvest, markert som skog i 
kommunens kart over arealbruk. «Skogen» 
fremstår som en grønn lunge, da de fleste 
eiendommer i nærområdet er utbygd og 
privatisert. Ettersom dette grønne arealet 
ligger på private eiendommer, er det lite trolig 
at området har blitt benyttet til lek og 
rekreasjon av lokalsamfunnet.  

Ny bebyggelse i planområdet er tenkt plassert 
langs sydlig og nordlig plangrense for å lage et 
raust felles uteoppholdsareal mellom de nye 
blokkene. Deler av planområdet består av fast 
fjell med spredt lav furuvegetasjon. Langs 
Gluppeveien vokser det noe høyere trær. Det er 
ønskelig å beholde den eksisterende 
vegetasjonen innenfor de mest eksponerte 

Figur 14. Til venstre, dagens adkomst til Pettersand – Haraldsheimen. Til høyre, vegetasjon langs Gluppeveien sett nordover.  

Figur 15 Temakartet Landskap fra 
Lokalsamfunnsrapporten (2003) viser at planområdet 
ligger i et område markert som kategori 2 (områder med 
store landskapsverdier) og delvis som kategori 1 (områder 
med meget store landskapsverdier) 
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delene av planområdet for å bevare 
landsskapssilhuetten. Dette gjelder først og 
fremst vegetasjonen i de vestvendte randsonene 
av planområdet, eiendommen gnr. 210, bnr 322 
og langs Gluppeveien.  

Topografien og vegetasjonen er forholdsvis åpen 
med gode solforhold, deriblant ettermiddagssol. 
Mange av leilighetene vil få utsikt mot Vesterelva 
og Onsøylandet i sørvest. Pettersand panorama 
vil kunne oppleve en større vindlast enn en deler 
av de lavereliggende boligområdene. En bør 
derfor beholde mest mulig av eksisterende 
skogsvegetasjon der dette er mulig og vurdere 
om det er nødvendig å skjerme 
uteoppholdsarealene for vind.  

Planen legger opp til at uteoppholdsarealene 
legges mellom og delvis foran blokkene der det vil 
bli gunstige vind- og solforhold. Med en 
fremherskende vindretning fra sydvest, vil det 
kunne oppstå turbulens i lesiden av blokkene. 
Fasadene til blokkene er delvis orientert mot 
vinden. Fasaden presser ikke bare vinden til siden, 
som vist i figuren, men også vertikalt opp og ned samtidig som det blåser mer i høyden. Det vil derfor 
kunne oppstå turbulens lang fasadene og kunne bli behov for skjerming av balkonger oppover i etasjene. 
Dette vil kunne gjøres med ulike former for skjerming av de private uteoppholdsarealene på balkong.  

66.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Det er heller ingen SEFRAK-registrerte 
bygninger innenfor planområdet. 

Geodata AS

Figur 17. De røde og gule trekantene viser SEFRAK-registrerte bygninger. Planområdet er markert med svart stiplet strek. 

Figur 16. Pilene viser hvordan vinden vil kunne bevege seg 
innen planområdet. Det vil bli turbulens på nordøstsiden av 
blokkene. Eksisterende vegetasjon vil dempe luftstrømmen på 
bakkeplan. 
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66.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert naturverdier av spesiell verdi innenfor planområdet eller i influensområdet. 
Miljødirektoratets naturbase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase og 
http://artskart.artsdatabank en.no/default.aspx er benyttet som kilde, i tillegg til kommunens kartklient, 
og det er gjort supplerende befaringer for å 
avdekke om det f. eks. finnes hule eiker. Et stykke 
vest for planområdet ligger Skårakilen 
naturreservat, som hegner om deler av Seutelva. 
Dette området regnes som meget viktig 
landskapsøkologisk. Det finnes enkelte hule eiker 
sydvest og sydøst for området, men ingen 
innenfor planområdet. En kan ikke se at tiltak som 
følge av planen vil kunne endre forholdene i de 
registrerte naturvernlokalitetene. 

Lokalsamfunnsrapporten av 2003 klassifiserer 
naturen innen planområdet som «område med 
store naturverdier». Denne verdisettingen tar 
utgangspunkt i at det dreier seg om en 
sammehengende grønnstruktur. Planområdet er i 
dag bebygget og naturtypen i området er svært 
vanlig i regionen.  

6.7 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområder.  

Den vestligste delen av planområdet har noe eksisterende furuvegetasjon som skal bevares. Dette 
området kan ha en rekreativ verdi som en naturlig forlengelse av lekeplassen. Nærområdet byr ellers på 
gode muligheter for rekreasjon og uteopphold. I omlandet finnes turveier/lysløyper og skogsområder 
som er lette å bevege seg rundt i. Fredrikstadmarka med skihytta og fine skogsvann er tilgjengelig ca. 
1,5 km nordøst for planområdet. Gangavstand til selve skihytta er 5 km. Ca. 1,2 km fra planområdet, sør 
for Trosvik skole, finnes Unneberg idrettsanlegg. Det er også mulig å legge søndagsturen til f. eks. 
Onsøylandet 10 km vestover, med vakker skjærgård og strender.  

6.8 Landbruk 

Grunnforholdene er fast fjell, og regnes uegnet for jord- og skogproduksjon. Planområdet er bebygget 
og midt i et tettstedsområde, og egner seg derfor ikke til landbruk. Den planlagte arealutnyttelsen er 
også i tråd med overordnede planer.  

 

 

Figur 18. Temakartet Naturverdi fra 
Lokalsamfunnsrapporten (2003) viser at planområdet ligger i 
område markert som kategori 2 (områder med store 
naturverdier) og kategori 3 (områder med naturverdier). 
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66.9 Trafikkforhold og mobilitet 

 Kjøreadkomst  

Planområdet har i dag to adkomster fra Pettersand. Den sydligste av disse er forholdsvis bratt og smal 
og har en uheldig kryssutforming mot Pettersand. Den nordligste vegen er forholdsvis smal med små 
svingradiuser i krysset. Adkomst til planområdet vil skje ved at det opparbeides en ny kryssløsning fra 
Pettersand og opp mot område BB, BK og BF.   

 Vegsystem 

Det øvrige vegsystemet i området består av en rekke gater som samles i Gluppeveien. Krysset mellom 
Pettersand X Gluppeveien har feil geometri ved at det er Y-formet. Til tross for utformingen er krysset 
forholdsvis oversiktlig, -sett fra Gluppeveien. Kjøretøy som kommer fra Pettersand vil måtte ha vikeplikt. 

Ved en blokkering av Gluppeveien/Onsøyveien vil det være omkjøringsmulighet via Ambjørnrødveien. 
Denne koplingen fungerer også som trasé for kollektivtransport: I forbindelse med at kommunen legger 
nye vann- og avløpsledninger i Onsøyveien er det blitt bygget en midlertidig forlengelse av Pettersand 
over til Ambjørnrødveien. Dette fordi deler av Onsøyveien vil bli stengt for trafikk under arbeidet, og 
Onsøyveien er eneste veiforbindelse til området. Trafikken vil bli ledet via Veumveien og den 
midlertidige veien mellom Pettersand og Ambjørnrød.  

Fredrikstad kommune har valgt å videreføre bruken av veistrekning mellom Pettersand og 
Ambjørnrødveien for alminnelig trafikk, med brukstillatelse gitt for to år, «for å vurdere om denne 
løsningen vil bedre trafikkavviklingen inn på eksisterende samleveier, av hensyn til miljø og 
trafikkbelastninger andre steder (særlig i Onsøyveien), samt av beredskapsmessige hensyn.»  

 Trafikkmengde 

Trafikkmengden i Pettersand er for 2016 i nordlig retning beregnet til 1000 ÅDT, mens det sørover er 
beregnet en ÅDT på 1500. Selve planområdet vil generere en trafikkøkning i sydlig retning på om lag 
175 ÅDT om man beregner at hver boenhet vil ha en turproduksjon på 3,5 turer pr. dag.  

Pettersand har en vegbredde på ca. 5 m og har ensidig fortau med en bredde på ca. 2,3 m. Med unntak 
av at fortauet burde vært 2,5 m bredt, tilfredsstiller løsningen Fredrikstad kommunens normalprofil til 
adkomstveg med fortau. 

 Ulykkessituasjon 
Østfold Fylkeskommune opplyser om at trafikkforholdene i nærområdet oppfattes som uoversiktlig på 
enkelte strekninger, hvilket igjen kan skape farlige trafikksituasjoner. Dette gjelder i krysset Pettersand 
X Gluppeveien og eksisterende avkjørsel fra Pettersand (planområdet) 8 ut i Pettersand.  

Onsøyveien/Gluppeveien er planområdets hovedadkomst fra riksvei 110 fra Fredrikstad sentrum. Det 
er innrapportert tre trafikkulykker på Gluppeveien og Onsøyveien etter rundkjøringen mellom 
Onsøyveien/Knipleveien i perioden 1999 fram til 2016. En av ulykkene var ved innkjørselen til 
Onsøyveien 47, og de to andre ved Onsøyveien 89, i starten av Gluppeveien. Til sammen ble 5 personer 
lettere skadet i de tre ulykkene. I krysset Pettersand X Gluppeveien, som har blitt bemerket som et farlig 
kryss på grunn av dårlig sikt, har det ikke vært noen ulykker med personskader.  
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 Myke trafikanter og kollektivtransport 

Planområdet ligger i sykkelavstand (10 minutter) til sentrum. Det er etablert gang- og sykkelveg langs 
østsiden av Gluppeveien, før Pettersand deler seg fra veien. Gluppeveien inngår i ”Rute 19, Trara - 
Trosvik” i sykkelhovedplanen datert september 2009.  

Størstedelen av denne ruten mot sentrum er biltrafikk og 
sykkeltrafikk blandet, med unntak av ved Trosvik skole, 
der det er tosidig gang/sykkelvei. 

Nærmeste bussholdeplass ligger 250 meter sørvest for 
planområdet (Gluppeveien 6). Her passerer bussrute 
350 (Kongsten – Øra // Riisløkka - Gluppe). Denne går 
omtrent en gang i timen. 600 meter fra planområdet 
ligger også busstoppet Seutundergangen, der svært 
mange busser passerer, både mot Fredrikstad sentrum, 
Halden, Skjærhalden, Moss m.m. 

Fra sentrum fergeleie, 13 minutters sykkeltur fra 
planområdet, kan en ta gratis byferge videre til blant 
annet Fredrikstads østside. Byfergen kjører halvtimes 
avganger mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, 
Værste og Gressvik mellom klokken 06:00 og 16:30 på 
hverdagene. Gamlebyfergen kjører mellom Cicignon og 
Gamlebyen kontinuerlig eller med 15 min. avganger 
mellom klokken 5:20 og 24:00. På fredager og lørdager 
går fergen til 01:00.  

66.10 Barns interesser  

Området preges av bebyggelse 
med egne hager. I krysset 
Pettersand – Labråten, 50 
meter fra planområdet, finnes 
en grendelekeplass. Østfold 
Fylkeskommune opplyser 
gjennom innspill til 
planarbeidet om at 
trafikksituasjonen i krysset 
oppleves som uoversiktlig og at 
lekeplassen derfor ligger utsatt 
til. Dermed kan det føles utrygt 
for småbarnsforeldre å la 
ungene gå dit alene.   

I lokalsamfunnsrapporten for 
Trosvik fra 2002 opplyses det 
også at det lekes mye i 
Pettersand-gata, der 
rekkehusene ligger tett på 
veien. Det finnes også ball-løkker og skogsområder for frilek i gangavstand fra planområdet. De fleste 
større opparbeidete leke- og rekreasjonsområdene ligger mer enn 500 meter fra planområdet og 
dermed utenfor rekkevidde for mindre barn. Det er derfor behov for at det opparbeides gode 
småbarnslekeplasser i forbindelse med realiseringen av planen. Nærmeste større rekreasjonsområde er 
LNF-området 300 meter nordvest for planområdet. 

Figur 19. Utsnitt av sykkelhovedplanen. Planområdet 
markert med en stjerne. 

Figur 20. Utsnitt av kart som viser planlagte 
sykkelruter. Planområdet markert med svart stjerne. 

Figur 12. Eksisterende lekeplass langs Pettersand, øst for planområdet. 
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66.11 Sosial infrastruktur 

Planområdet er forholdsvis 
sentrumsnært og ligger i tilknytning til 
et etablert boligområde. I nærområdet 
finnes det flere funksjoner og sosiale 
møtearenaer som barnehager, 
butikker og barne- og ungdomsskole.  

  Handel 

Nærmeste handlemulighet på 
Ørebekk, cirka 450 meter fra 
planområdet. Her finnes flere 
dagligvarebutikker, apotek, byggevare 
med mer. 

Ørebekk er p.t. preget av 
byggearbeider i forbindelse med 
utbygging av Mosseveien, og 
framkommelighet for gående og 
syklende er noe begrenset. Dette vil 
dog bedres på sikt. 

Fredrikstad sentrum med detaljhandel 
og kjøpesenteret Torvbyen ligger 
snaue 3km unna planområdet. 

 

 

 

  

Figur 21. Gang- og kjøreavstander til sosial 
infrastruktur i nærheten av planområdet.  
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  Skolekapasitet og barnehagedekning 

Innenfor en radius av ca. 2 km. finnes det ti barnehager, tre barneskoler og to ungdomsskoler. 
Nærmeste barneskole er Trosvik skole, ca. 1 km fra planområdet. Nærmeste ungdomsskole er 
Kvernhuset, som ligger cirka 1,2 km unna planområdet. 

Tilgjengelige prognoser (barnehage- 
og skolebruksplan 2015 – 2025) viser 
at det er store kapasitetsproblemer 
ved Trosvik barneskole. Den 
framtidige utbyggingen på 
Pettersand panorama inngår ikke i 
disse prognosene. Skolen er allerede 
oppsatt med paviljonger og vil ha 
behov for å øke kapasiteten mht. 
SFO, lærerarbeidsplasser, gymsal 
mm. Trafikksituasjonen ved skolen 
må revurderes pga. den sterkt 
økende biltrafikken til skolen som 
følge av elevtallsveksten de siste 
årene. 

Det er vanskelig å anslå hvilket skoleplassbehov den planlagte bebyggelsen vil utløse. Sannsynligvis vil 
ikke barnefamilier være det første beboersegmentet som flytter inn i leilighetene. En mulig 
innflyttergruppe er beboere i den eksisterende villabebyggelse i nabolaget. Ved at eksisterende 
villabebyggelse, egnet for barnefamilier, frigjøres vil elevtallet kunne øke. Dersom det oppstår 
kapasitetsproblemer som følge av utbyggingen kan det være mulig å justere inntakssonene til skolene 
slik at elevtallet blir utlignet mellom sentrumsskolene. De ulike inntakssonene er naturlig avgrenset av 
veier og jorder og konsekvensen av en soneforskyving kan bli at det utløses krav om skoleskyss for første 
skoletrinn. På lengre sikt vil det oppsto behov for å omstrukturere og øke skolekapasiteten i de 
sentrumsnære delene av Fredrikstad. 

Den nye Kvernhuset ungdomsskole 
stod ferdig i januar 2003. Skolen har 
en kapasitet på ca. 500 elever og 
har i dag full kapasitetsutnyttelse. 
Hvert år gjennomføres en fordeling 
av ungdomsskoleelevene mellom 
Kvernhuset ungdomsskole, Cicignon 
barne- og ungdomsskole og 
Haugeåsen ungdomsskole. Med den 
kraftige økningen som har vært og 
forventet elevtallsutvikling på 
ungdomsskoletrinnene i området er 
det behov for kapasitetsutvidelse på 
ungdomstrinnet i sentrum.  

I Fredrikstad kommune anser man at 
man p.t. har full barnehagedekning. 

Figur 22. Elevtallsprognose VS kapasitet ved Trosvik skole 

 

Figur 23. Elevtallsprognose VS kapasitet ved Kvernhuset ungdomsskole. 
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66.12 Universell tilgjengelighet 

Terrenget oppe på åsryggen ligger naturlig til for å kunne forme boliger og gangarealer med god 
tilgjengelighet. På grunn av høydeforskjellen til de omkringliggende arealene vil det imidlertid være 
vanskelig å opparbeide hovedadkomsten og fortau med stigningsforhold som tilfredsstiller kravene til 
universell utforming uten å gjøre voldsomme terrenginngrep.  

Planen åpner for etablering av blokkbebyggelse. Etter teknisk forskrift stilles det krav til universell 
utforming av felles utearealer i tilknytning til denne boligtypen, men bakken ned fra blokkene vil få en 
stigning på rundt 1:9. 

Med unntak av adkomstvegen og gangadkomsten til renovasjonsanlegget vil alle boligfunksjoner kunne 
opparbeides med universell tilgjengelighet med heis, trinnfri adkomst osv. Renovasjonsanlegget i seg 
selv vil gis en universell utforming.  

6.13 Teknisk infrastruktur 

  Vann og avløp 

Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsledninger via et nytt anlegg. Avløpsanlegget vil i 
all hovedsak bli lagt i vegen og føres til Pettersand. For å tilfredsstille krav til slokkevann vil det etableres 
en trykkøkningsstasjon inne i planområdet.  

Overvann fra området vil i all hovedsak kunne fordrøyes og/eller infiltreres lokalt, noe som trolig vil 
forbedre avrenningsproblematikken for områdene nedenfor. Området tilknyttes kommunal 
overvannsledning. Siden mye av området allerede består av fast fjell, vil ikke avrenningssituasjonen 
endres vesentlig ved en gjennomføring av tiltaket. 

Planen stiller krav om at overvannshåndteringen løses på en måte som ikke medfører ulempe for 
naboeiendommer eller andre områder «nedstrøms» for planområdet.  

  Energiforsyning 

Alle nye kabler innen byggeområdene skal legges som jordkabel. Norgesnett Fredrikstad AS har 
nettstasjon samt høy- og lavspentkabel i området. Det er ikke behov for å regulere inn egen 
transformatorstasjon. Området ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
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66.14 Grunnforhold 

Planområdet ligger på 
sørvestsiden av gamle 
Rolvsøya, som er en del av det 
store granittfeltet som 
karakteriserer hele søndre 
Østfold. Hele planområdet 
består av fast fjell med spredt 
løsmassedekke. Stedvis er det 
avsatt tykkere lag av løsmasser 
som er grobunn for litt 
kraftigere vegetasjon. Arealet 
som er lagt ut som 
byggeområde består av fast 
fjell, og gir en svært stabil 
byggegrunn.  

Fjellet i området består av 
granitt som kan være 
uranholdig og som dermed vil 
avgi radon. Det er derfor viktig 
at det blir gjort avbøtende tiltak 
ut over vanlig radonsperre. 

Deler av terrenget i planområdet og tilstøtende områder er brattlendt. Det meste av planområdet er 
glasialt formet granitt.  

Området er befart for å avdekke hvorvidt det har skjedd tidligere hendelser med steinsprang eller skred 
i nyere tid. Fjellet virker stabilt med få spor etter senere utglidninger. Enkelte plasser ligger det mindre 
blokker i landskapet, men disse representerer tidligere tiders uttak av stein og ligger gjerne i flatere 
områder. De bratteste arealene ligger vest for byggeområdet.  

Den planlagte bebyggelsen er lagt til de flateste områdene, og vil ikke representere noen fare eller ligge 
farlig til mht. steinsprang eller skred. 

Figur 26. Rester av steinbruddsvirksomhet Figur 25. Planområdets bratteste område i vestlig retning. 

Figur 24. Utsnitt av løsmassekart over området. 



PlanID.: 01061119 
 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   23 
 

66.15 Støyforhold.  
Fredrikstad kommune har gjort 
målinger/beregninger av enkelte støykilder 
tilgjengelige gjennom sin nettside, jf. figuren 
nedenfor. For Pettersand panorama er det 
beregnet støy fra Gluppeveien. Beregningene 
av trafikkstøy viser at deler av vestsiden av 
planområdet ligger i «gul» støysone. Dette er 
dog utenfor byggeområdet og utenfor aktuelt 
område opparbeidelse av uteareal. Området 
er bratt og ulendt, og her vil eksisterende 
vegetasjon beholdes og dempe støy noe. I 
forbindelse med planarbeidet ble det 
rutinemessig bestilt støyberegninger. 
Responsen fra støykonsulent var imidlertid at 
det i dette tilfellet ikke var hensiktsmessig å 
beregne støy på planstadiet.  

Langs Seutelva vest for planområdet går 
jernbanelinjen, hvilket kan utgjøre en 
potensiell støykilde. Etter at Pettersand ble forlenget mot nord og knyttet til Ambjørnrødveien, ble veien 
åpnet for gjennomgangstrafikk. Dersom forbindelsen mellom Pettersand og Ambjørnrødveien 
opprettholdes over lengre tid, vil dette bety en større trafikkbelastning på veien øst for planområdet. 
Dette vil igjen kunne føre til at planområdet utsettes for trafikkstøy.  

6.16 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten for deler av Fredrikstad overvåkes kontinuerlig i St. Croix krysset. Med bakgrunn i 
målinger, topografi og lokalklimatiske forhold har Fredrikstad kommune utarbeidet luftsonekart (2012) 
som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).  

Luftsonekartet viser en klar sammenheng mellom trafikk og konsentrasjonen av svevestøv og NO2. 
Vindretning og topografi spiller også inn. Planområdet ligger forholdsvis høyt i landskapet og 
fremherskende vindretning er fra sør-sørvest. Ut fra det tilgjengelige kartmaterialet og beliggenheten 

Figur 29. Høyeste døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv 
<25-35 μg PM10 pr m3 (gul)) 

Figur 28. Vintermiddelverdi 25-30 μg NO2 pr m3 (turkis). 

Figur 27. Kartet  viser beregnet gjennomsnittlig daglig (LDEN) 
trafikkstøy i fire meters høyde for 2011, og inneholder ikke 
framskrevne trafikktall.  
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til planområdet i forhold til kildeområdet for de største utslippene, antas det at luftkvaliteten innen 
planområdet vil være ganske god.  

Tiltaksgrensen for NO2 er en vintermiddelverdi på 40 μg /m3, mens tiltaksgrensen for svevestøv (PM 10) 
inntreffer om verdiene overstiger 35 μg /m3 oftere enn 7 døgn per år. Som det framgår av kartene under 
ligger planområdet i utkanten av kjerneområdet for luftforurensing. Verdiene viser 25-30 μg NO2 pr m3 
og mindre enn 25-35 μg PM10 pr m3. Ut fra tilgjengelige beregninger kan en dermed anta at det ikke vil 
være nødvendig med avbøtende tiltak mht. luftforurensing.  

66.17 Levekår og folkehelse 

Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I denne 
reguleringsplanen kan levekårene f. eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng. 
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2016 rangert levekårene i ulike soner, 
basert på 18 levekårsparametere: 

1 Barneandel 10 Sosialhjelpsmottakere  

2 Innvandrere 11 Arbeidsavklaringspenger 

3 Flyttinger 12 Unge uførepensjonister 

4 Utdanning 13 Overgangsstønad 

5 Ikke oppnådd kompetanse, videregående skole 14 Aldersstandardiserte 
dødelighetsrater 

6 Nettoinntekt (medianinntekt etter skatt) 15 Andel aleneboende 

7 Personer i lavinntektshusholdninger (EU-std.) 16 Barn med enslige foreldre 

8 Barn i lavinntektshusholdninger 17 Leide boliger 

9 Registrert arbeidsledighet 18 Boligtyper 

 

Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som 
helhet varierer fra 7,3 til 38,3. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Labråten» 
på 12,5 – eller 11. plass av 40. Labråten legger seg i mellomsjiktet eller bedre på de aller fleste 
parametrene, og kommer dermed godt ut av undersøkelsen. 

Hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av frittliggende eneboliger og konsentrert 
småhusbebyggelse (rekkehus). Det er ikke registrert blokker i området.  

Beboerne i området har lav dødelighet, med noe høyere dødelighet for menn enn kvinner. Den 
registrerte lave dødeligheten har trolig sammenheng med de generelle sosioøkonomiske forholdene, 
men statistikken kan også påvirkes ved at eldre mennesker flytter ut av området de siste leveårene (og 
da er ikke de siste 5 leveårene medregnet). 

En kan anta at deler av beboerne i villabebyggelsen med tiden ønsker en mer lettstelt bolig for å bli 
boende i området. Tilbudet av slike boliger er imidlertid begrenset, noe som medfører at eldre flytter 
heller andre steder. Ved at det etableres et nytt boligtilbud vil mobiliteten i befolkningen øke, og åpne 
for at et større antall mennesker vil bedre sine levekår. 
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7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er basert på 
en sjekkliste fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

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

Vurdering av ssannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

� Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

� Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

� Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

� Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 
teoretisk sjanse  

Vurdering av kkonsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

� Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

� Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 
reservesystem ikke fins 

� Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift 
over lengre tid 

� Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 
miljøskader; system settes varig ut av drift 

 

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

              Konse- 
              kvens: 
Sannsyn- 
lighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     
2. Mindre 
sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     
 

� Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

� Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 

� Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

� Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
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77.1 Risikomatrise 
Hendelse/situasjon  Aktue

llt? 
Sann--
synlig 

Konns. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur-- oog miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 
1. Masseras/skred  Nei     

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Nei     

5. Tidevannsflom  Nei     

6. Radongass Ja 2 3  Aktsomhetskart viser at grunnen 
består av bergarter som kan avgi 
radongass. 

Vær, vindeksponering. Er området: 
7. Vindutsatt  Ja 2 1  I Fredrikstadsammenheng er 

planområdet forholdsvis 
vindutsatt. Vegetasjon og 
landskapsformer vil ta av for 
vinden.  

8. Nedbørutsatt  Nei     
Natur- og kulturområder: 
9. Sårbar flora  Nei     

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  Nei     

Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:  
15. Vei, bru, knutepunkt Nei     
16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
19. Kraftforsyning Nei     
20. Vannforsyning Nei     
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Områder for idrett/lek Nei     
24. Park; rekreasjonsområder Nei     
25. Vannområder for friluftsliv Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Ja 2 1  Området er støyutsatt fra 
Mosseveien. Støykonsulent har 
vurdert forholdene og 
konkludert med at det ikke er 
hensiktsmessig å beregne støy, 
da uteområder vil ligge støyfritt. 

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     
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32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
34. Risikofylt industri Nei     
35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akuttforurensning Nei     
38. Støy og støv fra trafikk Ja 1 1  Trafikkvekst gir moderat økt 

støybelastning.  
39. Støy og støv fra andre kilder Nei     
40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri Nei     
Transport. Er det risiko for: 
42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Ja 1 1  Adkomstvegen fra 
Pettersand vil bli en blindveg 
med noe stigning. Det legges 
til rette for snumulighet og 
oppstillingsplass for brannbil 
med stige. 

Trafikksikkerhet 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  1 2  Trafikkvekst gir økt risiko 
45. Ulykke med gående/syklende Ja  2 2  Vurderes sammen med 

hendelse 45 
46. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 3  Mulighet for 
sprengningsuhell. 

47. Andre ulykkespunkt Nei     
Andre forhold 
48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     
- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Ja 1 2  Det er bratt og kupert langs 
vestsiden av planområdet, 
men kan ikke defineres som 
et «stup». For å hindre 
fallulykker kan man vurdere å 
sette opp et gjerde langs 
lekeplassen. 

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

ROS-analysen viser at det er en aktuell hendelse (merket gul) som medfører en vurdering av om en 
skal sette inn tiltak:  
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77.2 Oppsummering av mulige tiltak 

Hendelse 6. Radongass 

Aktsomhetskart for radon (NGU/Statens strålevern, 2006) viser generelt forhøyede 
urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe som gir et økt potensial for at grunnen kan avgi radongass. Fordi 
grunnen innen planområdet inneholder fjell i dagen, er det sannsynlig at radongass kan trenge inn i 
bygningen. 

Radongass vil oftest være et problem i etasje mot grunn, og særlig der det er undertrykk som følge av 
en skorstenseffekt. Problemet lar seg avbøte. 

Når bolig tas i bruk bør innvendig radonkonsentrasjon ligge under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Dersom 
radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 skal det iverksettes tiltak.  

Tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes dersom høye verdier av 
radongass påvises ved målinger. Problemet er oftest knyttet til etasjer mot grunn, og ansees ikke som 
stort i en boligblokk. 

Hendelse 7. Vindutsatt  

Planområdet ligger i skrånende terreng og er forholdsvis vindutsatt i Fredrikstadsammenheng. 
Vindlasten ansees ikke å utgjøre noen stor risiko, men bør beregnes dersom det velges spesielt utsatte 
takkonstruksjoner.  

Ved utforming av uteoppholdsarealer og eventuelle støyskjermer bør forholdet til vind tas i betraktning 
slik at støyskjermene bidrar til et bedre mikroklima framfor å skape turbulens. 

Hendelse 29. Støv og støy; trafikk  

Deler av planområdet ligger potensielt i gul sone mht. trafikkstøy. Dette er deler av planområdet som 
ikke tenkes bebygget eller vil fungere som uteoppholdsareal. 

Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.  

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt støybelastning. Planen åpner for at det 
kan etableres eventuelle avbøtende tiltak i form av gjerde og vegetasjon mot eksisterende bebyggelse i 
Pettersand. 

Hendelse 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 

Det er vist én kjøreadkomst til planområdet fra Pettersand. Denne ene adkomsten skal kunne betjene 
om lag 65 husstander. På grunn av terrenget og bebyggelsesstrukturen er det vanskelig å legge til rette 
for en provisorisk omkjøring ved reparasjon av veg eller om det opptrer en akutt hindring i vegen. Det 
er satt av plass for oppstilling av brannbil. 

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for trafikkulykker. 

Hendelse 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare 

Lekeområde(L) er avgrenset av GV1. Både GV1 og de vestligste delene av lekeplassene er noe kupert. 
Det vil være ideelt som lekeområde, men de aller minste vil kunne falle i det kuperte terrenget dersom 
de ikke er under oppsyn eller gjøres tiltak. Det kan være nødvendig å sette opp gjerde. Ved 
opparbeidelse av lekeplass bør tilbud for de aller minste barna legges i de østre delene av 
leksplassområdet.  
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8 Planforslaget 
88.1 Plantype, detaljeringsnivå og forholdet til overordnede planer 

Forslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan. Det aktuelle planområdet ligger i et etablert 
boligområde. Det er gjennom planprosessen brukt ressurser på å stedstilpasse et forholdsvis konkret 
byggeprosjekt. Dette gjenspeiles i reguleringsplanens detaljeringsgrad. For å unngå behov for 
dispensasjoner og for å kunne tilpasse bedrede løsninger er det gitt noe rom for justeringer i planen.  

Terrengtilpassing, utforming/sikring av uteområder og sammenhengene med de tilstøtende områdene 
er blant de viktigste hensynene denne detaljreguleringsplanen vil ivareta. Planen regulerer ikke 
bygningsplassering og utforming i minste detalj, men styrer høyde, volumoppbygging, 
fargesammensetning, utnyttelsesgrad og byggeavstand samtidig som den sørger for at det opparbeides 
tilstrekkelig med f. eks. støyfrie leke- og uteoppholdsarealer og parkering sett i forhold til antall 
boenheter.  

8.2 Planens idé 

Hovedgrepet i planen er å rive dagens bebyggelse på Pettersand 8, og legge til rette for tre kompakte 
blokker med parkeringskjellere under. De kompakte volumene begrenser fotavtrykket og ivaretar rause 
felles uteoppholdsarealer med skogskarakter mellom blokkene og mot vest. Beboerparkeringen legges 
til parkeringskjelleren, noe som igjen gir gode, solrike og støyfrie uteoppholdsarealer. Den ubebygde 
østre delen av Pettersand 24b reguleres til konsentrert småhusbebyggelse, mens den vestre og mer 
eksponerte delen blir liggende urørt. 

Det er utarbeidet et forprosjekt for en mulig utbygging innen planområdet. Denne er lagt til grunn for 
utformingen av planen og for illustrasjonene som følger denne planbeskrivelsen. Illustrasjonsplanen 
viser den ønskede utnyttelsen og viser at rammene i planen henger sammen med f. eks. krav til 
parkering, uteopphold, lek oppstillingsplass for brannbil osv. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk 
bindende.  

Bebyggelsen er plassert på tvers av åsryggen, for å ivareta siktlinjer mot åsen fra omgivelsene, slik at 
åsryggens karakter er tydelig også etter at planområdet er bebygget. Reguleringsbestemmelsene krever 
at blokkene plasseres inn i landskapet slik at mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon kan 
bevares, og da særlig områdene som vender mot vest. Vegetasjon søkes tilbakeført, og felles leke- og 
uteoppholdsarealer opparbeides der eksisterende bygg rives. 

Blokkene i forprosjektet er vist med parkeringskjellere med direkte adkomst under bebyggelsen, i tillegg 
til oppganger på nordsiden. Leilighetene har private balkonger mot syd – sydvest. Bygningsvolumene er 
vist med 3-5 etasjer, og variasjon i materialbruk sammen med nedtrapping i høyder bidrar til å bryte 
opp volumenes massivitet. 

Planen viser ikke detaljerte avtrykk av de planlagte bygningskroppene, men styrer landskapstilpassingen 
og rammene rundt bebyggelsen ved at: 

- Det settes en maks % = BYA for hvert delfelt. 
- Plankartet styrer med hjelp av byggegrense to byggesoner innen BB som viser en mulig plassering 

av til sammen tre boligblokker. Reguleringsbestemmelsene krever at byggeavstanden mellom hver 
blokk skal være minst åtte meter. 

- Plankartet viser i tillegg tre høydeintervaller for hver av de tre boligblokkene med regulert maksimal 
byggehøyde der intervallet tilsvarer en etasje. Tillatt byggehøyde avtrappes mot øst og vest i takt 
med det omkringliggende landskapet. 

- Uteoppholdsarealer er ikke plassert i detalj, men det stilles krav om at det skal opparbeides 
minimum 80 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet. 
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Planforslaget tilfører Pettersand-området en ny boligtypologi i form av lettstelte leiligheter. I et område 
preget av eneboliger og rekkehus vil leilighetene kunne tilby større variasjon av boformer og bidra til 
større mangfold og bredere alderssammensetning av beboere i området. Eksempelvis kan eneboliger 
fristilles, da eldre enklere kan velge å flytte til en universelt utformet leilighet uten å måtte bytte 
nabolag. Dette behovet gjenspeiles i levekårskartleggingen. 

88.3 Reguleringsformål 

 Arealkategorier og arealstørrelser 

Arealkategori  SOSI  Areal m22 

§12--5. Nr. 1 -- BBebyggelse og anlegg SOSI--kode  Arealstørrelse  

Boligbebyggelse (B1-2) 1110 66 

Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse (BF) 1111 1528 

Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse (BK) 1112 1528 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BB) 1113 4661 

Lekeplass (L) 1610 753 

Renovasjonsanlegg (R) 1550  51 

Energianlegg (E) 1510 25 

§12--5. Nr. 2 -- SSamferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Fortau (F) 2012 263 

Veg (V1-4) 2010 1410 

Parkeringsplasser (P1-2) 2082 320 

Annen veggrunn -grøntareal (AVG1-5) 2019 307 

Annen veggrunn -tekniske anlegg (AVT) 2018 44 

§12--5. Nr. 3 –– GGrønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 3060 2289 

Totalt alle kategorier   132229 

Tabell 1. Viser oversikt over arealformålene i planen 

Som tabellen viser, er hovedformålet i planen blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 
Innen formålet vil også funksjoner som uteopphold og gjesteparkering inngå. Det stilles krav om at det 
utarbeides en utomhusplan som viser detaljene.  

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB) 

Det er avsatt ett felt der det tillates blokkbebyggelse; BB. Innenfor formålet tillates etablering av 
boligblokker med tilhørende anlegg som uteoppholdsarealer, parkering, sykkelparkering og 
gangarealer. Tilhørende anlegg som renovasjon, lekeplass, internveier og gjesteparkering framgår delvis 
av egne planformål. Reguleringsbestemmelsene og plankartet styrer de ytre rammene for høyde og 
plassering av bygninger. 
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Bebyggelsens høyde og plassering 

Maksimal byggehøyde er angitt på plankartet. Det er i hovedtrekk vist tre områder der det kan føres 
opp blokkbebyggelse. Hver av de tre områdene er underinndelt i tre soner som angir maksimal 
byggehøyde som helt konkret bestemmer hvordan bygningsvolumene inndeles og formes i forhold til 
landskapet. Denne høydeinndelingen styrer sammen med bestemmelsene hvordan bebyggelsen skal 
tilpasses til landskapet mot øst og vest for å dempe fjernvirkningen.  

Reguleringsbestemmelsene krever også at parkeringskjelleren til blokkene som ligger i fremste rekke 
mot vest skal ligge parallelt med vegglivet, og innpasses på en måte som ikke dominerer fjernvirkningen. 

Illustrasjonen over viser et snitt 
(snitt D) av blokken som er mest 
vestvendt. Deler av kjellerveggen 
vil her ligge over bakkenivå, men 
dekkes av vegetasjonen i 
vegetasjonssonen GV1 som delvis 
er ganske høyreist. Det vil være 
nødvendig med tekniske 
installasjoner på taket av 
bygningen. Deler av 
installasjonene kan integreres i 
hovedvolumet, men det vil være 
nødvendig å legge deler av det 
tekniske anlegget over 
hovedvolumets takhøyde. Det er 
tatt inn bestemmelser som tillater 
dette.  

Plankartet viser ikke fotavtrykket til de framtidige blokkene, men planen legger allikevel stramme 
føringer for både bygningsplassering og volumoppbygging gjennom kart og bestemmelser. Plankartet 
avgrenser et forholdsvis snevert areal gjennom byggegrensene og viser maksimums byggehøyde med 
regulert kotehøyde. For å forhindre at fjernvirkningen av bebyggelsen blir for massiv inneholder planen 
bestemmelser om at byggeavstanden mellom hver blokk skal være minst åtte meter. Viktige prinsipper 

Figur 32. Snitt av den vestligste blokken. Jf. snitt "D" i situasjonsplanen viser 
hvordan parkeringskjelleren er innpasset i terrenget. 

Figur 31. Blokk 1, 2 og 3 i situasjonsplan. Figuren overfor viser hvordan de tre skisserte blokkene er plassert i terrenget og i 
forhold til hverandre. De blå horisontale linjene viser høydesammenhengene i de tre utsnittene, mens de røde horisontale 
linjene viser tillatt byggehøyde ihht. plankartet. Som figuren viser er det lagt inn litt justeringsmonn. I de skisserte blokkene 
er tekniske installasjoner integrert i byggekroppen. 



PlanID.: 01061119 
 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   32 
 

i illustrasjonsplanen er at hovedtyngden av utendørs parkering legges langs adkomstvegen i øst og at 
interne kjørearealer innen byggeområdet i størst mulig grad legges nord og øst for blokkene for å ikke 
legge beslag på verdifullt uteoppholdsareal. Det tillates også parkering nord for den sydligste blokken. 
Den foretrukne løsningen framkommer av illustrasjonsplanen. Her er en HC-plass lagt nærmest 
inngangspartiet til blokka og oppstillingsplassen for brannbil, som fungerer som gårdsplass og et romslig 
manøvreringsareal. Det er også vist et mindre antall p-plasser langs internvegen.  

Grad av utnytting. 

Utnyttelsesgraden fremgår av plankartet og er angitt som BYA = 40%. Utnyttelsen som er vist i 
illustrasjonsplanen er %BYA=37%. All utendørs parkering og sykkelparkeringen innenfor felt BB inngår i 
disse tallene.  

Boligvariasjon og arealutnyttelse innenfor rammene av planen. 

Terrenget, tillatt utnyttelsesgrad, bestemmelser om avtrapping av bebyggelsen, arealenes arrondering 
og krav til uteoppholdsareal pr. boenhet er førende for utbyggingspotesialet innenfor planområdet. Det 
er utarbeidet et skisseprosjekt på ca. 7300 m2 BRA som viser tomtens potensial, hvor man tilfredsstiller 
krav til parkering for biler, sykler og MUA utendørs. Av dette utgjør boligene 5178 m2.  

Det er lagt opp til en variasjon av leilighetstyper med størrelser mellom 38 m2 og 100 m2, og en 
gjennomsnittsstørrelse på 66m2 BRA. Denne boligmiksen vil egne seg for barnefamilier og voksne/godt 
voksne uten barn eller med barn som har flyttet hjemmefra. 

Skisseprosjektet åpner for variasjon av leilighetstyper og størrelser innenfor hver blokk. De ulike 
etasjeplanene vil utformes, slik at det foreligger fleksibilitet til å dele eller slå sammen inntilliggende 
leiligheter. På den måten er prosjektet utformet på en robust og fleksibel måte som kan møte behovene 
i det lokale boligmarkedet uten å låses på antall boenheter. 

Detaljene i situasjonsplanen er ikke juridisk bindende for arealbruken, men har til hensikt å vise en 
realistisk og ønskelig arealutnyttelse. Utbyggingen vil tilpasse seg landskapet og rammene gitt i 
reguleringsplanen.  

Figur 33. Eksempel på en forenklet plantegning av 1. etasje av "blokk 3". Planet inneholder fem boenheter som etter behov 
kan slås sammen til tre eller fire leiligheter. Det er spesielt leilighet 03 og 04 som bidrar med fleksibilitet ved at de kan slås 
sammen med hverandre eller med tilligeende leiligehter. Antall leiligheter og størrelser vil endres videre opp i etasjene på 
grunn av avtrappingen av bygningene. 
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  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF) 

Innen delfelt BF er det i dag etablert én bolig, og reguleringsbestemmelsene er tilpasset denne 
eksisterende bygningen. Planen viser bygget som bygning som inngår i planen. Vestre del av 
eiendommen gnr. 210, bnr. 322 er brattlendt, delvis bevokst med lav furu og ligger eksponert til. Planen 
regulerer deler av eiendommen som grønnstruktur med bestemmelser om at eksisterende vegetasjon 
skal bevares.  

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK) 

Innen delfelt BK er det lagt til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med 
carport/garasje og tilhørende anlegg. Det tillates tre boenheter. Illustrasjonsplanen viser rekkehus med 
muligheter for tre soverom i underetasje. Den viste arealutnyttelsen i illustrasjonsplanen er her 
%BYA  =  26%, mens tillatt %BYA er satt til %BYA=30%. Rekkehusene får adkomst fra oversiden via vei 
V4. Det stilles krav om minimum 80 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Deler av BK er brattlendt, noe 
som vil kreve nøye tilpassing av framtidige boliger og som vil begrense mulighetene for å opparbeide 
hagearealer. Med takterrasse, en sydøstvendt balkong, nordvestvendt terrasse, hage og gårdsplass blir 
det et variert og tilstrekkelig stort uteoppholdsareal for hver boenhet. Volumer forskutt i høyde og 
plassering sørger for terrengtilpasning og lysinnslipp. Ved denne utnyttelsen unngår man også store 
byggehøyder mot rekkehusene i Pettersand. Situasjonsplanen (vedlegg 3) viser en mulig utnyttelse av 
arealet. Veien V1 er regulert slik den i dag framstår og legger dermed til rette for en mulig kjøreadkomst 
til området samt eksisterende garasje på eiendommen gnr. 210, bnr. 847. Det presiseres i 
reguleringsbestemmelsene at V4 skal tjene som hovedadkomst til BK. Vei V1 vil tjene som gangadkomst 
til tilknyttede eiendommer og vil ikke opparbeides som kjørbar videre inn i felt BK. Det er derfor ikke 
vist avkjøringspil fra V1 til BK. 

 Grønnstruktur, vegetasjonsskjerm (GV1-2) 

Planen viser grønnstruktur langs både øst- og vestsiden av planområdet. Vegetasjonsskjerm (GV1) mot 
Gluppeveien vokser i dag som forholdsvis høy viltvoksende vegetasjon av ulike løvtrær langs vegen. 
Lenger opp mot byggeområde BB og BK er det et større innslag av furu og lyng. Vegetasjonsskjerm GV1 
danner en naturlig avslutning mot lekeplassen og er egnet for lek og uteopphold. For å dempe 
fjernvirkningen av bebyggelsen er det viktig å bevare naturpreget i dette området. Utover naturlig 
skjøtsel skal det ikke gjøres inngrep i vegetasjonen Ved omfattende inngrep innen GV1, f. eks. ved 
framføring av infrastruktur, skal vegetasjonen tilbakeføres. Deler av GV1 er regulert inn vest for BF, og 
vil være en del av fellesarealet for BB. Her skal vegetasjonen bevares som den er. Vegetasjonen består 
av spredt furu over fjellgrunnen. Disse områdene egner seg for lek og uteopphold.   

Vegetasjonsskjerm GV2, mot Pettersand, vil ligge som en buffer mellom byggeområdet og 
rekkehusbebyggelsen rett øst for planområdet. Dette arealet blir delvis brukt av beboerne i dag. 
Vegetasjonssonen bør inneholde skjermende vegetasjon, men ikke høye trær som danner skygger mot 
rekkehusbebyggelsen. Mellom vegetasjonsskjermen og vegen er det lagt inn et belte med annen 
veggrunn. Her kan det i samråd mellom utbygger og beboere i området settes opp en skjerm mellom 
bebyggelsen og vegen for å avbøte støy og evt. innsyn.  

 Lekeområde (L) 

Det skal opparbeides en lekeplass innen planområdet. Denne vil ligge solrikt til, være oversiktlige, lett 
tilgjengelige og i stor grad skjermet fra trafikken. Av brannvernhensyn er det nødvendig å opparbeide 
en veg inn i området. Illustrasjonsplanen viser et fåtall parkeringsplasser, deriblant en HC-plass innen 
BB. Parkeringsplassene er trukket vekk fra lekeplassen og boligene, på en måte som gjør det enkelt å 
opparbeide parkmessig vegetasjon rundt parkeringen. Lekeplassen grenser i vest mot 
vegetasjonsskjerm GV1 som delvis også vil kunne brukes som en del av et lekeområde. De østligste 
delene av lekearealene ligger flatest til og nærmest boligene. Her er det naturlig å anlegge 
småbarnslekeplass, som ligger i tilknytning til uteområdene rundt boligene. 
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Det stilles krav om at felles lekeareal skal ligge i nærheten av inngangspartiet til blokkene og at plassering 
og utforming skal framgå av utomhusplanen som legges til grunn for byggesaksbehandlingen. 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer opparbeidelse før det gis brukstillatelse for de tilhørende boligene. 
Lekeplassen skal være felles for alle beboere innen BB.  

 Energiforsyning (E).  

Det er ikke regulert inn energiforsyning i planområdet. Kapasitet vil hentes fra Gluppeveien. Dersom det 
allikevel vil bli aktuelt med en transformatorstasjon innen planområdet kan denne legges innenfor areal 
(E) som er lagt forholdsvis sentralt innen planområdet og i tilknytning til veg. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men i et område som er potensielt egnet 
for jordvarme. Det vil kunne være aktuelt å etablere et anlegg for oppvarming fra jordvarme.  

88.4 Bomiljø/kvalitet 
Illustrasjonsplanen danner grunnlaget for utformingen av planforslaget, men er ikke ment å være 
bindende for den endelige utbyggingen.  

Som en del av byggesøknadsbehandlingen skal det foreligge detaljert utomhusplan som skal vise 
framtidige og omsøkte bygg og tiltak. Dette kan eksempelvis omfatte: 

� Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer, framtidige eiendomsgrenser og framtidige 
og omsøkte bygg/tiltak markert. 

� Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige punkthøyder og 
snitt. 

� Kjøre- og gangarealer, framkommelighet og oppstilling for utrykningskjøretøy, 
parkeringsplasser, samt parkering for sykkel dersom disse ikke legges til 
carport/parkeringskjeller.  

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

� Opparbeidelse av lekeplasser med evt, skjerming og adkomster. 

� Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for Pettersand 
panorama.  

Illustrasjonsplanen viser mulighet for å etablere tre blokker av varierende størrelser. Mange av 
leilighetene vil få gode løsninger med vindusflater på flere sider. 

Høydeforskjellene i landskapet er utnyttet slik at hver av boligrekkene skal få gode utsikt- og lysforhold. 
Blokkene er også plassert slik at det dannes gode siktlinjer mellom blokkene på tvers av åsryggen. Dette 
er gunstig både med tanke på fjernvirkningen og for konsekvensene for bebyggelsen som ligger vest for 
blokkene.  

Figur 34. Tverrsnitt sett fra syd viser hvordan bygningene innpasses i landskapet. Terreng under bakken vises med svart, 
mens terreng i dagen vises med skravur. Kjelleren som vises i sentrum av bildet ligger for ordens skyld under bakken. Se også 
snitt i vedlegg 3. 

Gluppeveien Pettersand 
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Det vil opparbeides leke- og oppholdsmuligheter mellom blokkene innenfor BB. Disse 
uteoppholdsarealene vil være oversiktlige, støyfrie, tilnærmet bilfrie og ha gode lysforhold, noe som 
skaper trygge rammer for lek og uteopphold for mindre barn. Avstanden mellom blokkene sørger også 
for at mikroklimaet ikke forverres. Tunet mellom blokkene vil også opparbeides som en naturlig 
møteplass for de voksne. Reguleringsbestemmelsene krever at mest mulig av arealet som omgir 
byggeområdene beholder naturpreget. Det er en målsetting om at man også innen byggeområdet kan 
beholde noe av naturtomtpreget selv om deler av arealet av blokkene vil måtte sprenges ut for 
parkeringskjeller. Gangarealene mellom blokkene vil også være mulig å benytte som lekeareal for f. eks. 
sykkel, radiostyrt bil o. l. Det skal tilrettelegges for lek og aktivitet som kan utføres året rundt, eventuelt 
ulike aktiviteter for ulike årstider, samt fokuseres på tilgjengelighet for alle uavhengig funksjonsevne. 
Alle uteoppholdsarealene vil ligge tilnærmet støyfritt (støynivå under minstekrav på 55 dB LDEN for 
utearealer). 

88.5 Parkering 

Reguleringsbestemmelsene krever at parkeringsdekning tilpasses boligsammensettingen. For boliger 
over 80 kvm BRA avsettes min. 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. For boliger større enn 40 kvm og 
inntil 80 kvm BRA skal det avsettes min. 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. 

Deler av parkeringsarealet vil ligge i parkeringskjeller i tillegg til bakkeparkering i nærheten av 
hovedvegen der bla. gjesteparkering løses. Det er skissert en mulig parkeringsløsning der hver boenhet 
får parkeringsmulighet for en bil. I tillegg er det lagt inn kjellerboder. Om nødvendig kan deler av 
kjellerarealet for bodplass utvides under deler av lekeplassen der det tidligere har stått et bygg.  

Kommuneplanens arealdel § 5, bokstav e) og f) krever at det for boliger over 80 m2 BRA opparbeides 
min. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet og at det for boliger større enn 40 m2 og inntil 80 m2 BRA 
anlegges min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Til sammenligning er kravet i Kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde 2011-2023 er 0,5 p-plasser lavere for samme boligstørrelser innen «byområdet».  

Vegvesenet har kommet med innspill om at antall parkeringsplasser bør begrenses, og at 
parkeringskravet som framkommer i kommuneplanens arealdel bør ansees som et maksimumskrav, og 
ikke som et minimumskrav. Som følge av dette er reguleringsbestemmelsenes krav til antall 
parkeringsplasser lagt noe under kravet i kommuneplanens arealdel. I reguleringsbestemmelsene er det 
tatt inn krav om at det innen byggeformålet BB skal det for boliger over 80 kvm BRA avsettes min. 1,5 
biloppstillingsplass pr. boenhet. For boliger mindre enn 80 kvm BRA skal det avsettes min. 1 
biloppstillingsplass pr. boenhet. Det kreves 1 sykkelparkeringsplass pr 50 m2 BRA. Sykkelparkeringen vil 
løses ved inngangspartiene til boligene. Syklene skal stå under tak og skal kunne låses fast. Det vil være 
aktuelt å bygge sykkelhus med parkering i to høyder. Det er ønskelig å utforme sykkelparkeringen slik at 
den harmonerer med øvrig bebyggelse. Med denne formen for overbygd parkering vil det være enkelt 
å sørge for tørr og sikker oppbevaring av sykler, lademulighet og praktiske funksjoner som f.eks. en lett 
tilgjengelig kompressor for å fylle luft. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at 20% av p-plassene skal ha lademulighet for el-bil, samtidig 
som det skal etableres mulighet for å montere ladeutstyr for 75% av parkeringsplassene. En samtidig 
lading av et stort antall kjøretøy vil bli en for stor belastning for strømforsyningen til området og 
distribusjonsnettet for øvrig. En større andel beboere (enn 20%) vil gjennom et organisert ladesystem 
gis en lademulighet ved at ladingen organiseres slik at strømforbruket utjevnes.  

8.6 Trafikkløsning 

 Adkomstforhold 

Adkomst fra Mossevegen vil skje via Veumveien og deretter Onsøyveien til Pettersand. Fra Pettersand 
legges det til rette for adkomstveg som fører inn i parkeringskjeller. Avkjørslene inn i parkeringskjellerne 
er vist med adkomstpiler. Adkomstenes plassering kan justeres ± 15 m. I tillegg vil det opparbeides 
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kjøremulighet for utrykningskjøretøy til bakkenivå mellom blokkene. Adkomst- og 
oppstillingsmulighetene for utrykningskjøretøy er vurdert og lar seg løse, og skal framgå av 
utomhusplanen i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Taket til parkeringskjelleren må 
dimensjoneres for å tåle belastningen fra støttebenene til en brannbil. I plankartet vises et forholdsvis 
stort manøvreringsareal foran parkeringsarealene. Dette arealet er formet slik for å kunne fungere som 
oppstillingsplass for brannbil. Gjesteparkering vil primært legges nord for blokkene og kan også betjenes 
av disse adkomstene.  

 Tilgjengelighet for gående og syklende  

Det vil opparbeides et internt veg- og gangvegsystem som knytter området sammen. Disse vil lede mot 
fortauet og renovasjonsanlegget ned mot Pettersand. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at 
gangarealene skal inngå i utomhusplan. Gangarealene som binder boligfunksjoner sammen skal være 
universelt utformet.  

 Eiendomsforhold 

Anleggene innen BB vil bli felles for beboerne i de tre blokkene. Renovasjonsanlegget og vegformålene 
er felles for alle beboere innen planområdet.  

88.7 Universell utforming 

Reguleringsplanen legger til rette for blokkbebyggelse med heis. Det vil bli trinnfri adkomst fra 
parkeringskjeller, utendørs parkering og til boliginnganger. Fellesområdene vil også opparbeides etter 
prinsippene om universell utforming og være tilgjengelig for alle boenheter innen BB. Innen feltet BK vil 
ikke kravet om universell utforming slå inn. 

8.8 Uteoppholdsareal 

Planforslaget legger til rette for at det etableres 
boligblokker med parkeringskjeller og nedgravd 
renovasjonsløsning for alle beboere innen 
planområdet. Det kan også være aktuelt å legge 
boder til et plan under garasjen. Dette er 
kostbart men arealeffektivt. Kommuneplanens 
arealdel stiller et generelt funksjonskrav om at 
det bør beregnes 80 m2 uteoppholdsarealer pr. 
boenheter ved utarbeidelse av 
detaljreguleringsplaner utenfor sentrum. Dette 
kravet er videreført i reguleringsplanen for å 
 

 

 

 

Figur 36. De mørkegrønne områdene og lekeplassen 
viser areal som potensielt vil inngå som 
uteoppholdsareal for boligbebyggelsen. De lysegrønne 
og grå feltene er enten bebygd eller for bratt for å 
kunne regnes inn som MUA. Takterrasser og balkonger 
vil danne private uteoppholdssoner som også inngår 
som uteopholdsareal. 
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sikre gode bokvaliteter. Ved en full utbygging vil det være mulig å oppnå et uteoppholdsareal på 80 m2 
pr bolig innen BB og rundt 200 m2 pr boenhet innen BK. Kjørearealer, støyutsatte arealer eller bratt 
terreng mm inngår ikke definisjonen av minste uteoppholdsarealer (MUA) pr. boenhet.  

I det skisserte prosjektet vil hver boenhet kunne ha tilgang til ca. 82 m2 uteoppholdsareal på private 
balkonger, terrasser og felles uteoppholdsareal innenfor byggeområdet. Lekearealene inngår i dette 
regnestykket.  

 Lek- og rekreasjon 

Etter bestemmelsene i arealdelen skal det som sagt avsettes min. til sammen 80 m2 uteoppholdsareal 
pr. bolig som fellesareal eller på egen tomt. En tilstrekkelig andel av dette skal være egnet for lek. I 
arealdelens retningslinjer heter det at det for hver 25.- bolig skal avsettes områder på minst 100 m2 til 
nærlekeplasser og at disse skal ligge maks. 50 m fra boligene de er ment å betjene. For områder med 
25 - 200 boenheter skal det i tillegg avsettes areal til kvartalslekeplass på minst 1,5 da og 200 m avstand 
mellom området og boligene det er ment å betjene.  

Lekeplassen er sentralt plassert mellom blokkene. Alle boligene vil dermed ligge mindre enn 50 meter 
fra en lekeplass, slik arealdelen gir retningslinjer om. De vil også opparbeides med universelt utformet 
adkomst. Småbarnslekeplassen ligger solrikt og beskyttet og er lokalisert til området mellom/sør for 
bebyggelsen, noe som vil være en naturlig møteplass for både barn og voksne. Området kan møbleres 
med tilbud for de aller minste barna i tillegg til møblering for voksne slik at lekeplassen kan fungere som 
en forlengelse av det private uteoppholdsarealet for boligene. 

I krysset ved Pettersand er det etablert en kvartalslekeplass mindre enn 200 m fra planområdet. 
Lekeplassen er velholdt og sikret mot vegen. For å komme dit må vegen krysses. For de minste barna vil 
det være mest naturlig å leke innenfor planområdet, men kvartalslekeplassen kan fungere som et 
«turmål» sammen med en voksen. 

8.9 Tilkobling til vann- og avløpsnett 

Tilkobling til vann og 
avløpsnett vil skje via 
nytt anlegg som 
tilknyttes offentlig nett 
i Pettersand. 
Reguleringsplanen 
krever at overvann skal 
føres bort på en måte 
som ikke medfører 
flomfare eller ulempe 
for andre. Det er 
prosjektert anlegg for 
vann, avløp og spillvann 
i samarbeide med 
Fredrikstad kommune.  
 

 

 

Figur 37. Plan for vann og avløp. Plassering og utforming av renovasjonsanlegg er også 
indikert på skissen.  
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88.10 Avfallshåndtering 

Det er utarbeidet en egen renovasjonsteknisk plan i samarbeid med Fredrikstad kommune (se vedlegg 
1). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det opparbeides en renovasjonsordning i henhold til den 
renovasjonstekniske planen. 

Planen krever at det etableres felles kildesorteringsløsning for delfeltene. Returpunktet er lagt ved 
innkjøringen til området der det er enkelt å hente avfall (se figur over). Årsaken til at anlegget er plassert 
her, og ikke mer sentralt i området, er kommunaltekniske krav til vegstandard. Vegen vil bli for bratt for 
renovasjonskjøretøy. 

Det vil bli gravd ned bunntømte containere for oppsamling av restavfall og papir. Disse vil bli 
fjernovervåket og tømmes ved behov. Løsningen forutsetter at alle boenheter innen planområdet har 
samme form for avfallsoppsamling. Renovasjonsanlegget skal gis en tiltalende utforming og 
opparbeides etter prinsippene om universell utforming. På grunn av det skrånende terrenget vil det ikke 
være mulig å etablere et stigningsforhold fra boligene og ned til renovasjonsanlegget som tilfredsstiller 
kravene til universell utforming.  

Det vil etableres en avkjøringslomme som renovasjonsbil kan benytte ved henting av avfall. Denne kan 
også benyttes av beboere dersom de tømmer avfall i forbindelse med utfart med bil. 

8.11 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelsene krever at hovedadkomst, teknisk infrastruktur, renovasjonsanlegg og 
lekeplass skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger innen planområdet.  

I tillegg skal boligene ha tilgang til en ferdig opparbeidet nærlekeplass før det gis brukstillatelse for 
bebyggelse innen planområdet. Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på felles 
uteoppholdsarealer som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at 
boligene er tatt i bruk. 
 

9 Virkninger av planforslaget 
9.1 Virkninger for naboeiendommer  

Planområdet grenser til lavere boligbebyggelse på alle sider. Siden blokkene ligger høyest vil de bli godt 
synlige. Byggeområdene er trukket om lag 15 meter fra tilstøtende boligeiendommer, noe som vil 
dempe blokkenes virkning for naboeiendommene. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til minimum 
8 meters byggeavstand mellom hver blokk, noe som er aktuelt i nordre del av planområdet, samtidig 
som avstanden mellom søndre og nordre byggesone er 30 meter. Dette sørger for at blokkområdet 
framstår som mindre massivt. 

Det er gjort solstudier som illustrerer virkningene av det ønskede tiltaket, jf. figur nedenfor. Bebyggelsen 
i området vil få/beholde gode solforhold gjennom dagen og ettermiddagen det meste av året. Enkelte 
enheter av tilstøtende rekkehusbebyggelse i nordøst ser ut til å kunne få noe redusert kveldssol på 
sommeren. På en annen side vil situasjon også kunne bedres, da reguleringsbestemmelsene åpner for 
at det ryddes opp i eksisterende vegetasjon langs planområdets østgrense. Virkningen av eksisterende 
vegetasjonen er ikke tatt inn i solstudiet og har stedvis stor innvirkning på lysforholdene. En reduksjon 
av vegetasjonen vil bedre solforholdene for bebyggelsen øst for planområdet (se fotografi av 
vegetasjonen på neste side). 
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Figur 38. Solstudie for den planlagte bebyggelsen. Figuren viser solforholdene gjennom dagen for tre representative datoer. 
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Tiltaket vil generere moderat 
trafikkstøy. Støyen vil best merkes av 
de nærmeste naboene, men kunne 
avbøtes med en form for skjerming 
mot Pettersand. En slik skjerming kan 
være vel så aktuelt med tanke på å 
begrense innsyn. En tredjedel av bilene 
vil kunne kjøre rett inn i en 
parkeringskjeller, noe som begrenser 
omfanget av trafikken.  

 

 

Ved etablering av adkomstvegen inn i planområdet, vil det være nødvendig å gjøre en del 
terrenginngrep i form av skjæringer og fyllinger. Det kan være mulig å begrense bredden på en eventuell 
fyllingsfot ved å sette opp en forstøtningsmur. Kartet til høyre viser avgrensning av vegen med grå strek 

Figur 39. Fotografi tatt i Pettersand fra 
nordøst mot sydvest. Den planlagte 
bebyggelsen vil ligge i bak 
rekkehusbebyggelsen der det i dag delvis 
er vegetasjon. Fjerning av vegetasjonen vil 
bidra til å bedre solforholdene. 

Figur 40. Skissen til høyre viser prosjektert vegframføring med grå strek og skråningsutslag med grønn strek. Dette er uten 
støttemur. Snittene til venstre viser den samme situasjonen med støttemur og et lavt gjerde. Den røde stiplede linjen 
indikerer eksisterende terreng. Snittene er også vedlagt som vedlegg til planbeskrivelsen. 
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og en beregnet avgrensning av en eventuell fylling med grønn strek. Fyllingen vil i all hovedsak ligge 
innenfor arealet AVG3, som er regulert til annen veggrunn. En mindre del av massene vil kunne føres 
inn i vegetasjonssonen GV2.  

Det aktuelle arealet vil kunne beplantes. Reguleringsbestemmelsene åpner også for at det kan settes 
opp en form for skjerm mellom vegen og rekkehusbebyggelsen i Pettersand. Denne kan utformes i 
samråd med beboerne i området. 
 

99.2 Overordnede planer  

 Avvik fra kommuneplanens arealdel 

o Reguleringsplanen stiller krav til færre parkeringsplasser enn kommuneplanens arealdel. Dette 
vil bidra til at området blir mindre bilbasert. 

9.3 Landskap og fjernvirkning 

Planområdet ligger som tidligere nevnt på en åsrygg i NØ-SV-retning mellom to langdaler, typisk for 
landskapsformen nord i Fredrikstad. I dag har åsen en klar skogskarakter. Skogskarakteren er tydeligst 
langs planområdets vestside, der åssiden er mer sporadisk bebygget og terrenget brattere.  

I øst er deler av langdalen bebygget med rekkehusbebyggelse, mens det er lagt villabebyggelse på 
åsryggen for å ikke bygge denne inne. Gjennom planarbeidet har det vært viktig å ikke bryte for mye 
med denne logikken og ivareta landskapssilhuetten, ved at blokkenes volumoppbygging i størst mulig 
grad tilpasses fjernvirkning, siktlinjer og eksisterende vegetasjon og terreng. Dette ønsket har vært 
førende for utformingen av illustrasjonsprosjektet. 

Det har også vært skissert alternative bebyggelsesstrukturer der bebyggelsen er lagt langs kotene på 
åsryggen, og der bebyggelsen ruver mindre i høyden, men tar opp et større fotavtrykk. Det har også 
vært skissert på et enda mindre fotavtrykk i form av to blokker, men desto høyere bebyggelse.  

Konklusjonen av dette arbeidet var at bebyggelsesstrukturen i illustrasjonsprosjektet best ivaretar 
ønsket om å bevare eksisterende terreng og vegetasjon, da det beslaglegger minst mulig av tomten til 
bebyggelse. 

 

Figur 41. Illustrasjonsprosjekt sett fra sydøst  
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Byggeområdene er trukket tilbake fra de bratteste partiene mot vest, samtidig som det er gitt 
bestemmelser for å forme den framtidige bebyggelsen slik at den innpasses landskapet for best mulig å 
begrense terrenginngrepene og dempe fjernvirkningen av bebyggelsen. Bebyggelsen trapper seg ned 
mot vest og øst, og variert materialbruk benyttes for å stykke opp volumene. Det legges opp til god 
avstand mellom blokkene for å ivareta siktlinjer både i øst-vest-retning. Den planlagte bebyggelsen vil 
ikke bli særlig framtredende sett fra Gluppeveien i vest, der landskapssilhuetten er den tydeligste. Dette 
på grunn av nedtrapping av volumene, byggenes øst-vest-retning, samt eksisterende skogsvegetasjon 
langs åsryggen i øst. 

For å kunne danne seg et bilde av hvordan bebyggelsen etter planen vil kunne framstå, er det med 
bakgrunn i bebyggelsen som ligger i illustrasjonsplanen utarbeidet illustrasjoner som viser 
fjernvirkningen av utbyggingen. Illustrasjonene viser ikke eksisterende vegetasjon i alle utsnittene, noe 
som gir et feilaktig bilde av den virkelige situasjonen. Hensikten med illustrasjonen er imidlertid å 
sammenligne ulik bebyggelse og virkningene av denne. Etter endt utbygging vil eksisterende vegetasjon 
etter forslagsstiller oppfatning dempe fjernvirkningen i betydelig grad. Blokkenes utforming og 
orientering er tilpasset terrenget samtidig som reguleringsplanen krever at den omkringliggende 
vegetasjonen skal bevares. 

 

Figur 44. Til venstre: Vegetasjon langs planområdets vestside, i Gluppeveien. Til høyre: Furuer på åsryggen. 

Figur 43. Bebyggelsen sett fra Gluppeveien. 
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9.4 FForholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

 
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 
Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Det er 
ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper eller kulturlandskap i selve 
planområdet eller dets influensområde. Området representere en vanlig naturtype. Vi anser 
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske interesser.  
 
§ 9. Føre-var-prinsippet 
Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent. 
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Figur 45. Illustrasjonsprosjekt sett fra sør i Pettersand. Pettersand 6 foran den nye bebyggelsen. 

Figur 46. Til venstre: Pettersand 6. Til høyre: dagens adkomst. 
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I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis nedbygging av 
landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Denne utbyggingen skjer som en fortetting av 
eksisterende bebyggelse. Alternativet til fortetting ville kunne ha vært å ta i bruk ubebygde 
naturområder i et mindre sentralt område.  
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 
Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak. 
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er i størst mulig grad forsøkt tilpasset de stedlige forholdene ved at mest mulig av omkransende 
vegetasjon skal bevares ved at det reguleres vegetasjonsskjermer. Denne vegetasjonen vil dempe 
fjernvirkningen fra utbyggingen, og vil også bidra til å fordrøye avrenning fra området.  
 

99.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  
Planområdet framstår som et privat område. Etter utbygging vil området med lekeplasser og grøntdrag 
fremdeles være et privat område, men endringen fra villabebyggelse til blokkbebyggelse vil bidra til at 
arealet framstår som mer tilgjengelig enn i dag. 

9.6 Trafikkforhold  
Tiltaket vil bidra med en trafikkvekst på om lag 228 ÅDT. Dette vil igjen bidra til behovet for avbøtende 
støytiltak. 

9.7 Barns interesser  
Tiltaket vil ikke fortrenge viktige lekeområder for barn, men tilføre og tilgjengeliggjøre areal for lekeplass 
og frilek. 

9.8 Sosial infrastruktur 

Skolekapasiteten i området er presset. Det er usikkert hvilken elevtallsøkningen tiltaket vil bidra med. I 
kommunens «Utbyggingsprogram for boliger 2015-2026» er det beregnet en boligvekst på 40 
boenheter for årene 2018 – 2019. Tiltaket overstiger denne prognosen med 20 - 50%, litt avhengig av 
hvilken boligmiks som legges inn i blokkene. Barnefamilier ligger ikke innenfor den aktuelle 
kundegruppen for blokkbebyggelsen, men tiltaket vil kunne gi vil noen ringvirkninger ved at 
barnefamilier flytter inn i villaene som fraflyttes.  

Dersom det legges inn mange små boenheter vil presset på skolene i liten grad øke. De små leilighetene 
vil være egnet for en- og tomannshusholdninger. En sannsynlig beboergruppe er eldre mennesker som 
allerede bor i nærområdet. Fordi de nye boligene ligger i nærområdet og fordi prisen for de små 
leilighetene vil bli lav, vil barrieren for å flytte senkes. De eldre menneskene i området kan på denne 
måten bo lenger hjemme og beholde kontakten med nærmiljøet. Samlet sett vil presset på 
eldreomsorgen reduseres når eldre mennesker gis anledning til å flytte inn i en mer lettstelt bolig i sitt 
eget nærmiljø. 

9.9 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
I utgangspunktet skal ikke noen av arealene innenfor planområdet overtas av kommunen. Drift og 
vedlikehold av teknisk infrastruktur som f. eks. renovasjon, vannbehandling og renseanlegg samt behov 
for sosial infrastruktur vil utgjøre en kostnad for kommunen. Ved opparbeidelse av feltet skal det betales 
tilknytningsavgift til vann- og avløpsnettet. Øvrige utgifter som følge av en folketallsøkning deles på 
kommunens innbyggere. 
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99.10 Interessemotsetninger 

En utbygging vil forårsake endringer i fjernvirkningen av åsryggen. Landskapssilhuetten er søkt ivaretatt, 
og tilpasninger til eksisterende terreng er gjort ved at blokkenes volumoppbygging er avtagende i 
høyden og vekk fra dalsidene. Reguleringsbestemmelsene bidrar til dempe blokkenes massive utrykk. 
Det er også lagt inn bestemmelser om at bebyggelsen skal fargesettes med avdempede fargetoner som 
er tilpasset omgivelsene.  

Med unntak av at naboene er opptatt av trafikk- og solforhold avdekket innspill til planprosessen ingen 
store interessemotsetninger. Utbyggingen er i all hovedsak i tråd med overordnet plan.  

9.11 Avveining av virkninger 
Østfold og Fredrikstad forventer en folketallsøkning og dagens boligbygging holder ikke tritt med 
behovet. Behovet for sentrumsnære boliger med høye bokvaliteter til en overkommelig pris vil være 
økende i tiden som kommer. Tiltaket vil ikke fortrenge viktige rekreasjonsområder eller påvirke 
fjernvirkningen på en skjemmende måte.  
 
 


