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1 Sammendrag 
Hovedintensjonen med denne reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i 3 etasjer pluss 

underetasje. Det planlegges for boligbebyggelse i 3 etasjer og et mindre næringslokale i 1. etasje, som 

er plassert over en delvis nedgravd parkeringskjeller. Det eksisterende næringsbygget vil bestå og koples 

sammen med de nye næringsarealet. Parkering løses i kjeller, og varelevering løses i omkringliggende 

gater. Uteoppholdsarealer vil løses oppå jordlag på parkeringskjeller, på takflatene og på balkonger. I 

tillegg beskriver planen øvrige deler av kvartalet, som reguleres som i gjeldende plan (begrunnelsen for 

dette - se kap. 2.3) 

Kvartalet ligger i et transformasjonsområde i utkanten av Fredrikstad byområde, der tidligere 

industriområder transformeres til by, og den attraktive beliggenheten langs Seutelva utnyttes til en mer 

bymessig bebyggelse. Arealet ligger innenfor byområdeavgrensningen, med gode kommunikasjoner inn 

mot Fredrikstad sentrum. Reisetid til Stortorvet er beregnet til 11 minutter med sykkel eller 8 minutter 

med bil. Tiltaket bygger dermed opp under målsettinger om en rasjonell og samordnet areal- og 

transportplanlegging.  

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for nye tiltak innenfor et område som i dag framstår 

som en dårlig utnyttet parkeringsplass. I planen heter dette området «BFT4». Alle illustrasjoner, 

støyberegninger, geotekniske undersøkelser og beskrivelser tar derfor utgangspunkt i BFT4. Det er ikke 

planer om å gjøre tiltak andre steder i planområdet. Arealene og bestemmelsene er i stor grad videreført 

fra tidligere reguleringsplan for området.  

Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende 

vedlegg. Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2019-2020. 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å transformere og fortette et sentrumsnært, men dårlig 

utnyttet areal med blokkbebyggelse og næringsarealer. Det aktuelle transformasjonsområdet består i 

dag av markparkering, i tilknytning til et næringsbygg med tilhørende funksjoner.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 

forslagsstiller Helgesen og Kristiansen AS. Helgesen og Kristiansen AS eier det aktuelle nye 

byggeområdet.  

Det aktuelle byggeområdet omfatter eiendommene gnr. 45, bnr. 257 og 266. Det var naturlig å 

innlemme deler av veien, gnr. 45, bnr. 1, og naboeiendommen, gnr. 45, bnr. 256 i planforslaget for å få 

til en best mulig vei- og parkeringsløsning. Parkeringen er ikke organisert i tråd med reguleringsplanen i 

dag, og må likevel omstruktureres når det settes opp et nybygg.  

I et prosessledende vedtak datert 29.05.2019, het det at «Planavgrensningen utvides til å gjelde hele 

kvartalet». Dette innebar at tilstøtende bedrifter og boliger ble tatt inn i den varslede 
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planavgrensningen. Dette omfatter eiendommene gnr. 45, bnr. 5, 37, 161, 162, 200, 201 og 260. Disse 

eiendommene ble tatt med for å ivareta helheten i kvartalet.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Løsningsforslaget som legges til grunn for varsel om oppstart av planarbeid framkommer i planinitiativ 

datert 20.12.2018. Ved gjennomgang av planinitiativet mente administrasjonen at det var behov for en 

politisk forankring av initiativet før man kunne gå videre i planprosessen. Tema administrasjonen ønsket 

å avklare var planavgrensning, høyder/utforming, uteoppholdsareal og trafikksituasjon med adkomst, 

varelevering og parkering. Planspørsmålet ble derfor behandlet av planutvalget i 29.05.2019, sak 

PS51/19 som en «prosessledende beslutning».  

Planutvalgets vedtak 29.05.2019:  

Videre planprosess for Storveien 5 må forholde seg til følgende føringer og hensyn:  

• Planavgrensningen utvides til å gjelde hele kvartalet.  

• Høyder, byggegrenser og utforming generelt fastsettes på bakgrunn av gjeldende overordnede 

planer og en konkret vurdering av forholdene på stedet.  

• Det avsettes gode og tilstrekkelig store nok arealer til lek, uteopphold og grønnstruktur. 

Planarbeidet må i tillegg sikre at boliger og utearealer får tilfredsstillende støyforhold. 

• Adkomst, varelevering og parkering løses på en trafikksikker måte, og ikke på bekostning av 

naboers behov og interesser.  

Avgjørende under behandlingen, var forholdet til uteoppholdsarealer. Etter å ha befart planområdet 

mente planutvalget at det ville være naturlig og nødvendig å opparbeide uteoppholdsarealer over 

takflatene.  

Etter videre bearbeiding av skisseprosjektet som følger planen i etterkant av innspillsperioden, ble det 

besluttet å legge uteoppholdsareal oppå parkeringskjeller, med universell adkomst fra Elverksveien. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i samband med varsling av oppstart av 

planarbeid etter PBL 17-4. Det vil være aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for kommunal overtakelse 

av offentlige anlegg, VA-anlegg og annen teknisk infrastruktur. 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Planinitiativet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR-

2017-06-21-854). Det ble vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, se kapittel 7. 

3 Planprosessen 
Det nye byggeområdet omfatter en markparkering som disponeres av tiltakshaver i dag. 

Planinitiativet ble vurdert gjennom en «prosessledende beslutning», der det ble stilt visse vilkår (se pkt. 

2.3), som igjen er lagt til grunn for planutarbeidelsen.  
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I dette vedtaket ble det lagt en forutsetning om at hele kvartalet skulle reguleres under ett, for ikke å 

stykke opp gjeldende regulering ytterligere, og for å ivareta helheten i kvartalets logistikk m.m. Dette 

reguleringsarbeidet omfatter dermed hele kvartalet, men setter søkelys på byggeområdet der det 

planlegges et nybygg. For øvrige felter er disse regulert tilnærmet lik gjeldende reguleringsplan for 

området («Reguleringsplan for Storveien 5-9», planID.: 0106 509, 04.01.2004), da innspillsperioden ikke 

avdekket ønsker om å endre noe ved reguleringen på de øvrige feltene. 

3.1 Medvirkningsprosess 

Mye av planprosessen har dreiet seg om planinitiativets forhold til det eksisterende bygningsmiljøet, i 

særdeleshet den eksisterende boligbebyggelsen i øst og sør. 

Det har vært avholdt møter med flere av de nærmeste naboene for å dele informasjon og holde dialogen 

åpen om bebyggelse og adkomstforhold, eksempelvis Floa terrasse, Ørebekkstranda borettslag og 

Fredrikstad bil. De har også kommet med innspill til planarbeidet ved varsling. Innspill fra borettslagene 

og andre naboer til byggeprosjektet er lagt til grunn for utformingen av veianlegget og bebyggelsen som 

planlegges innenfor byggeområdet på den tidligere parkeringsplassen.  

Barn og unge bør i utgangspunktet medvirke mest mulig i planprosesser for å unngå at eksisterende 

eller mulige lekeområder ikke forringes. Området som skal bebygges er i dag parkeringsplass og 

fortrenger dermed ikke eksisterende lekeområder. Ved en transformasjon av området, vil forholdene 

for barn og unge forbedres ved at det legges til rette for både gjennomgang gjennom området via en 

ny, skjermet lekeplass i bakgården.  

I etterkant av innspillsperioden, der fylkeskommunen varslet at de ville kunne komme med innsigelse 

mot å legge alt uteoppholdsareal på tak, ble det bestemt å endre skisseprosjektet som følger planen til 

å legge felles uteoppholdsareal oppå parkeringskjeller og jordlag. Lekeplass og felles uteoppholdsareal 

i bakgård vil dermed være tilgjengelig fra gatenivå, fra Elverksveien. 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet på Fredrikstad kommunes nettside, med annonse i 

Fredriksstad Blad 07.11.2019. Naboer og offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 

07.11.2019, med innspillfrist 05.12.2019. 

Etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) utløser ikke tiltaket krav om 

konsekvensutredning. Det ble derfor ikke sendt et oppstartsvarsel med planprogram. 

Det er mottatt innspill fra 15 instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 

forkortet utgave i vedlegg 1.  
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet 

plan) 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplan 

Fylkesplanen for Østfold ble vedtatt av fylkestinget 21. 

juni 2018. 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», og bygger med sin sentrale 

plassering opp under en av hovedmålsettingene ved 

fylkesplanen.  

4.1.2 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 

Arealet ligger som «Nåværende bebyggelse og 

anlegg» i Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 

2011-2023, vedtatt 16.06.2011. Det er vist flomfare 

(H320) inn over deler av området, samt hensynssone 

H500_5, som gir bestemmelser for tiltak i 

elverommet: «Innenfor hensynssonen skal det ved 

tiltak redegjøres for hvordan fysisk og visuell 

tilgjengelighet til elva ivaretas». 

Planforslaget ble vedtatt lagt ut til høring i 

planutvalget 11.06.2020, før ny kommuneplan ble 

vedtatt. Det er dermed Kommunedelplan for 

Fredrikstad byområde 2011-2023 som er gjeldende 

plangrunnlag for denne planen på kommuneplannivå. 

4.1.3 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (vedtatt 18.06.20) 

Ny kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune ble vedtatt sommeren 2020. Også i denne er 

planområdet innenfor byområdeavgrensningen, og lagt inn som nåværende bebyggelse. Blant annet 

legges det opp til skjerpede krav for uteoppholdsareal og sykkelparkering, samt makskrav til parkering i 

den nye arealdelen. Denne er ikke vedtatt idet detaljreguleringen for Storveien legges ut til høring, og 

er dermed ikke en del av det formelle plangrunnlaget. 

4.1.4 Avvik fra overordnede planer  

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i byområdeplanen, bortsett fra følgende 

punkter:  
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o Det legges opp til lavere parkeringsdekning for boliger enn gjeldende byområdeplan krever. 

Avviket begrunnes med at planområdet ligger i gangavstand til sentrum, og at en utvidelse av 

parkeringskapasiteten vil bidra til å undergrave målet om nullvekst i personbiltrafikken. 

Planområdet har også et godt kollektivtilbud. Om man skulle følge kravene i arealdelen, ville 

man tilrettelagt for økt bilbruk, noe som er i strid med f.eks. «Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging». Det legges opp til makskrav for parkering, 

samt en høyere andel sykkelparkering enn gjeldende byområdeplan krever.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det varslede planområdet overlapper flere gjeldende planer (1, 2, 4 og 5 i kartet under). Planforslaget 

vil ved innsendelse overlappe og erstatte «Reguleringsplan for Storveien 5-9» (nr. 1) 

1. «Reguleringsplan for Storveien 5-9», planID.: 0106 509, 04.01.2004 

2. «Ørebekk – Gressvik sentrum g/s-vei», planID.: 0106 124, 17.09.2011 

4. «Ørebekk Sentrum II», planID.: 0106 221, 20.03.1986 

5. «Mosseveien 63-65», planID: 0106 1012, 24.11.2011 

4.3 Tilgrensende planer 

3. «Onsøyheimen», planID.: 0106 414, 25.09.1997 
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4.4 Temaplaner 

4.4.1 Kommunedelplan for klima, vedtatt 05.09.2019. 

Klimaplanens strategi for å bidra til å løse klimautfordringene er å legge til rette for utbyggingen av en 

mer kompakt by der arealutnyttelsen er høyest i sentrumsområdet og nært kollektivknutepunkt. 

Planområdet ligger innenfor kommunens byområde. 50% av boligbyggingen i Fredrikstad skal skje 

innenfor dette området, og fortetting av planområdet er dermed i tråd med klimaplanen. Det er et mål 

å tilrettelegge for at en større andel av dagens reiser skal tas på sykkel, samtidig som bilbruken 

reduseres.  

Planområdets beliggenhet vil bidra til at et større antall mennesker vil kunne bo sentrumsnært i stedet 

for bilbasert. Planen vil også tilrettelegge for ladepunkter for elbiler i felles parkeringsanlegg. 

Planen ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

 

 

 

 

 

Reguleringssituasjonen i området. Den varslede plangrensen vist med sort stiplet linje.  
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4.4.2 Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017). 

Det er et mål om å tilrettelegge for at en større andel av 

dagens reiser skal tas på sykkel. Sykkeltrase «7.1» forbi 

planområdet inngår i sykkelhovedplanen som 

sykkelhovedtrasé 7 - Vikaneruta, og vises forbi 

planområdet som tosidig g/s-vei. Det er i all hovedsak 

opparbeidet egen sykkelvei inn til Fredrikstad sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Overvannsrammeplan, vedtatt 08.11.2007 

Målsettingen er å skape en bevissthet blant kommunale og private utbyggere om 

overvannsproblematikk og overvannshåndtering etter moderne ideer om bærekraftige prinsipper.  

Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone Flomfare i gjeldende byområdeplan. 

All framtidig bebyggelse innenfor planområdet skal utformes og prosjekteres for å ikke bidra med økt 

avrenning, samtidig som bebyggelsen må beskyttes mot de eksisterende flomveiene. Anlegget 

dimensjoneres for å kunne håndtere framtidige økte nedbørsmengder.  

4.4.4 Trafikksikkerhetsplan 

Arbeid med trafikksikkerhet er prioritert i Fredrikstad gjennom mange år. Trafikksikkerhetsplanen gir 

grunnlaget for utvikling og prioritering av strategier og tiltak. Til grunn ligger regjeringens nullvisjon – 

en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken.  

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

4.5.1 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 det aktuelle byggeområdet. 

Utsnitt av plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad. 
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4.5.2 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. 

Planområdet ligger i byområdet, og med den sentrale beliggenheten vil det være enkelt å etablere 

boliger i tråd med målsettingene i de statlige retningslinjene i dette området. 

4.5.3 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 

Hovedmålet med planretningslinjen, i likhet med den kommunale planen «Kommunedelplan for klima», 

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 selv er en areal- og energieffektiv 

boligform. Det legges også opp til næring på gateplan. Utbyggingen vil skje i henhold til gjeldende 

regelverk mht. Energikrav. Beliggenheten vil bidra til å redusere bilbruken. 

4.5.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023, 14.05.2019.  

Regjeringen skal hvert fjerde år definere sin forventning til kommunal og regional planlegging. 

Forventningene samstilles i et retningsgivende dokument som har til hensikt å bidra til gode og effektive 

planprosesser.  

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

1. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

2. Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 

3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

4. Å skape et trygt samfunn for alle 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

5.1.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger mellom Seutelven og Storveien 

nord for Gressvik, i et område som i dag bærer preg av 

å transformeres gradvis fra lettindustri og rene 

næringsområder, til en mer bymessig struktur. Nord for 

planområdet ligger Ørebekk, der en av 

hovedinnfartsårene mot Fredrikstad sentrum kommer 

inn fra Råde. Sør for planområdet ligger bydelen 

Gressvik, som er koblet sammen med sentrum med 

byfergeforbindelse. 

Fra planområdet er det om lag 2 km i luftlinje til torget 

i bykjernen. Som tidligere nevnt, er planområdet 

innenfor området som er definert som Fredrikstads 

byområde. 

  

 

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

 Det varslede planområdet utgjør 21,8 daa. 

Endelig regulert planområde utgjør 18,4 daa. 

Endringen framgår i kartet til høyre. 

Det varslede planområdet omfatter gnr/bnr 

45/257, 45/266, 45/256, 45/1, 45/37, 45/162, 

45/201, 45/200, 45/161, 45/5, 45/260.  

Planområdet overlapper og erstatter delvis 

reguleringsplanen «Reguleringsplan for 

Storveien 5-9, planID 0106 509», vedtatt 

04.01.2004, samt «Reguleringsplan for Ørebekk 

– Gressvik sentrum g/s-vei», planID.: 0106 124, 

vedtatt 17.09.2011 

Lokalisering av planområdet i Fredrikstad. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Det aktuelle byggeområdet fungerer i dag som parkeringsplass for de lokale bedriftene med 

opparbeidet plass til om lag 40 biler. Parkeringsbelegget er i dag lavt, noe som er en av årsakene til at 

utbygger ønsker å transformere området. Tilstøtende områder i sør og vest består av boligbebyggelse, 

og det aktuelle byggeområdet vil ligge som en naturlig forlengelse av boligbebyggelsen langs 

elvebredden. Eksisterende næringsbebyggelse langs Storveien vil bestå og fungere som en skjerm mot 

trafikkstøy fra Storveien. 

 

Planområdet mellom Storveien og Seutelven. 

5.3 Stedets karakter 

5.3.1 Struktur og estetikk/ byform  

Det varslede planområdet ligger i dag som et litt utflytende kvartal mellom Seutelven i øst og Storveien 

i vest. Storveien 5 ligger i overgangen mellom et område med bilbaserte nærings- og handelsfunksjoner 

ved Ørebekk i nord, og boligområder i sør, som henvender seg mot elva og Gressvik. Rett sør for 

planområdet er det delvis bygget boligblokker langs elven (Floa terrasse og Ørebekkstranda), mens 

eiendommer langs Storveien i større grad står igjen som tidligere lettindustriområder, som etter all 

sannsynlighet vil transformeres til mer bymessig bebyggelse på sikt. På den andre siden av Seutelva er 

Seut brygge under oppføring i skrivende stund, et stort boligprosjekt som vil skjerme av elva mot 
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hovedinnfartsåren. Dette var også tidligere industritomter. På andre siden av Storveien ligger det eldre 

småhusbebyggelse. 

 

Storveien 5 - transformasjonsområde i bykjernens randsone. 
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5.3.2 Eksisterende bebyggelse 

Innenfor det varslede planområdet ligger 

det i hovedsak eldre næringsbebyggelse 

som er endret i flere omganger ettersom 

behovene til næringene innenfor 

området har endret seg over tid. 

Næringsbebyggelsen i det sørvestre 

hjørnet eies av reguleringsplanens 

tiltakshaver, og skal ombygges og 

innlemmes i prosjektet. I dag er det 

butikk, verksted, kontorer og lager i 

bygget. Virksomheten tenkes videreført i 

det ombygde prosjektet. 

I dag er det bilverksteder og bilbutikker 

som holder til i bebyggelsen langs det 

varslede planområdets nordside. 

Langs elva i øst ligger lavblokken Floa 

terrasse, som består av 27 boenheter 

fordelt på 4 etasjer. Boligprosjektet ble 

ferdigstilt i 2007 og er tegnet av AB 

arkitekter. 

Det er ingen SEFRAK-registrerte hus 

innenfor planområdet. 

Bebyggelsen midt i bildet skal ombygges og kobles med nybygget som 
planlegges på parkeringsplassen i front. 

Floa terrasse. 
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Bebyggelse i og omkring planområdet.  

5.4 Landskap 

5.4.1 Topografi og landskap 

Det varslede planområdet ligger langs Seutelva. Høydeforskjellen i Elverksveien, som går fra elva til 

Storveien, er ca. 6 meter, og terrenget skrår jevnt oppover denne. Selve byggeområdet er tilnærmet 

flatt, og funger i dag som markparkering. Byggeområdet er asfaltert. Næringsbebyggelsen langs 

Storveien henvender seg til veien med utadvendte fasader på nivå med denne, men har også en 

underetasje med utgang til markparkeringen i dag. 

Det er opparbeidet gangvei langs Seutelva, og Floa terrasse har opparbeidet plen tilknyttet sin eiendom. 
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5.4.2 Solforhold 

Landskapet heller slakt mot elva i øst. Boligene i Floa terrasse har i dag noe kveldssol på sin inngangsside 

i øst, der det er en bred svalgang.  

Se for øvrig sol- og skyggediagrammer for den nye bebyggelsen, vedlegg 6. 

5.4.3 Lokalklima 

Planområdet ligger i det lavere nivået i landskapet og vil være skjermet for den dominerende 

vindretningen fra syd- sydvest av eksisterende topografi, vegetasjon og bebyggelse.  

5.4.4 Estetisk og kulturell verdi 

Det varslede planområdet rommer en variasjon av bygninger fra om lag 1960 til 2006. Bygningsmiljøet 

har ikke noe helhetlig preg, og har heller ingen stor estetisk eller kulturell verdi, men framstår derimot 

som et typisk, bynært transformasjonsområde der et tidligere næringsområde over tid blir by. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskonservator ble 

varslet ved oppstart av planarbeidet, og har konkludert med at det ikke er behov for arkeologiske 

registreringer. Det er heller ikke nyere tids kulturminner innen planområdet. Eksisterende 

boligbebyggelse ivaretas ved å tilpasse prosjektet til omgivelsene, se kapittel 6. 

Figur 1. Figuren viser planområdets plassering i landskapet. Grønnfargen viser lavtliggende områder. Videre 
oppover vises høyden som gulsjatteringer som går over i rødt, og til sist grått.  
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5.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet eller influensområdet. En utbygging i området 

vil ikke fortrenge eller påvirke naturverdier innen planområdet eller i influensområdene. Området er 

befart, og kommunens kartløsning, samt miljødirektoratets kartløsning naturbase.no er sjekket. 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

I dag består det varslede planområdet av asfalterte flater for parkering og verkstedsvirksomhet, i tillegg 

til Floa terrasses opparbeidede plen. 

Planområdet har ingen rekreativ funksjon for offentligheten i dag. Viktige omkringliggende 

rekreasjonsområder kan være elvepromenaden langs Seutelven, og turområder i boligområdene på 

andre siden av Storveien, samt Gressvikmarka. 

5.8 Landbruk 

Det aktuelle planområdet er ikke oppdyrket eller dyrkbart, og har dermed ingen landbruksmessig 

interesse.  

5.9 Trafikkforhold 
Planområdet er lokalisert sentralt, både med tanke på gangtransport og biltransport. Mange 

dagligdagse gjøremål vil kunne gjøres uten behov for personbil. Både barnehage, skole, 

kollektivknutepunkt, 

treningsstudio, 

handelstilbud og mange 

arbeidsplasser ligger i 

gangavstand til 

planområdet.  

 

 

Gangavstand til dagligdagse gjøremål. Pilene viser ikke «luftavstand», 
men reell gangtid og gangavstand.  
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5.9.1 Kjøreatkomst  

Planområdet ligger langs Storveien (FV117) og dermed rett ved hovedvegsystemet. Det aktuelle 

byggeområdet nås via Elverksveien i sør. Korteste kjørevei til sentrum skjer via Ørebekk i nord, og tar 

om lag 6 minutter. Krysset mellom Elverksveien og Storveien er godt dimensjonert med 

fotgjengerovergang og kanaliserte kjørebaner. 

Beboere i området opplever at biler parkerer i Elverksveien framfor områder avsatt for parkering. Dette 

kan ha sammenheng med hvordan veien oppfattes. Det er ikke satt opp skilt med forbud om parkering, 

og veiarealet er forholdsvis bredt, slik at enkelte vurderer at det er greit å parkere i veien. Denne 

«praksisen» kan være krevende i perioder med mye snø eller når større biler, som f.eks. renovasjonsbil 

skal snu.  

5.9.2 Veisystem 

Storveien i vest er fylkesvei, og har fartsgrense 50km/t. Langs Storveien er det etablert g/s-vei forbi 

planområdet. Byggeområdets adkomstvei er Elverksveien, som er kommunalt eid, og også fungerer som 

adkomstvei for boligene i Floa terrasse og Ørebekkstranda borettslag. 

5.9.3 Trafikkmengde 

Trafikkmengden i Storveien ble for 2018 beregnet til 12138 ÅDT.  

5.9.4 Ulykkessituasjon 
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Det er registrert hele 13 trafikkulykker med personskade langs FV117 Storveien forbi planområdet fra 

1988 til i dag. De fleste av disse ulykkene er ulykker med lettere personskader, og der en bil og en mc er 

involvert. Det er registrert en dødsulykke langs planområdet. Dette var i 1986, da en sykkel og en 

personbil kolliderte. Det var mørkt på stedet og dårlig sikt da ulykken skjedde. 

Storveien ble i 2018 forkjørsvei, i likhet med mange andre tilsvarende veier av samme utforming og 

størrelse. Det er sannsynlig at forvirring rundt vikepliktforhold på denne veien er årsak til mange av 

ulykkene på strekningen, da de fleste av de registrerte ulykkene er registrert i forbindelse med et 

trearmet kryss. 

5.9.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Trafikksikkerheten for myke trafikanter er velordnet langs østsiden av Storveien. Det er opparbeidet 

ensidig gang-, og sykkelveg langs veien. Fartsgrensen i veien er 50 km/t.  

5.9.6 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger nær gode kollektivforbindelser mot Fredrikstad sentrum. Nærmeste busstopp med 

hyppige avganger mot Fredrikstad sentrum er Ørebekk rv 110, som ligger snaue 300 meter fra 

planområdet. Her er det avganger om lag hvert 10.-15. minutt på dagtid og hver halve time på kveldstid 

fram til midnatt. Bussturen til bussterminalen i sentrum tar om lag 12 minutter. 

Byferga fra Gressvik til sentrum går fra Gressvik fergeleie, om lag 20 minutters gange fra planområdet. 

Det diskuteres stadig nye byfergestopp, og Seut har vært lansert som et aktuelt byfergestopp i 

fremtiden. Ettersom området rundt Seut transformeres, vil dette kunne bli mer og mer aktuelt. 

5.9.7 Eksisterende parkeringsforhold 

Byggeområdet BFT4 innenfor planområdet fungerer i dag som markparkering for bedriftene som holder 

til i det eksisterende næringsbygget på gnr. 45 bnr. 257. Det er opparbeidet plass til om lag 40 biler på 

parkeringsplassen, men parkeringsbelegget er lavt. Øvrige eiendommer har egen parkering på sine 

tomter. Det er også lagt opp til parkeringsplasser for næringsbygget langs Storveien i vest, og langs 

Elverksveien. Flere av disse parkeringsplassene på terreng vil bestå også etter utbygging. 
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Parkeringssituasjonen i dag. Flyfoto fra 2019. 

5.10 Barns interesser 

Størsteparten av det varslede planområdet er i dag uegnet for barns lek. Her er det asfalterte flater som 

i størst grad benyttes til parkering og verkstedsvirksomhet. Unntaket er Floa terrasses private, 

inngjerdede grøntareal. Her finnes en enkel lekeplass, men det er tydelig at denne er lite i bruk. De fleste 

beboere i Floa terrasse er eldre mennesker. 

Etter utbygging vil nabolaget få nye og skjermede lekeområder i bakgården, og samtidig 

tilgjengeliggjøres i større grad enn det som er tilfellet i dag. En utbygging her vil ikke skje på bekostning 

av barns mulighet for utfoldelse, men heller bedre situasjonen for barna i området. 

5.11 Sosial infrastruktur 

5.11.1 Skolekapasitet 

Planområdet ligger innenfor inntakssonene til Hurrød barneskole (1 km unna planområdet) og Gressvik 

ungdomsskole (1,2 km). En realisering av prosjektet vil kunne øke etterspørselen noe for skoleplasser. 

Siste tall på skolekapasitet indikerer at Hurrød barneskole har en oppfyllingsgrad på 90%, og regnes 

derfor som full. Ut fra prognosen peker elevtallskurven nedover etter 2022. Gressvik ungdomsskole 

forventes også å ha kapasitet framover. 

Kommunen har ambisjoner om at boligbyggingen i Fredrikstad skal skje som fortetting av 

sentrumsområder og bynære deler av kommunen. Området ligger sentrumsnært. Om det ønskes en 

fortetting av sentrale områder, må skolekapasiteten oppjusteres etter behovet – ikke omvendt dersom 

kapasiteten blir presset. Tilpasning kan også skje gjennom en omfordeling av elever mellom Hurrød og 

Rød skoler. 
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5.11.2 Barnehagedekning 

Nærmeste barnehager er Ørebekk barnehage (1,2 km fra planområdet), Bamseby barnehage (1,1 km) 

og Gressvik barnehage (1,4 km). Sistnevnte er kommunal, mens de to første er private. 

5.11.3 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 2018 rangert levekårene i ulike soner, 

basert på 19 levekårsparametere: 

1 Barneandel 10  Personer i lavinntektshusholdninger 

2 Innvandring 11 Barn i lavinntektshusholdninger 

3 Lav utdanning 12 Registrert arbeidsledighet 

4 Høy utdanning 13 Registrert ungdomsledighet 

5 Ikke oppnådd kompetanse 14 Mottakere av AAP 

6 Barn med enslige foreldre 15 Sosialhjelpsmottakere 

7 Antall aleneboere 16 Utflyttinger 

8 Unge uførepensjonister 17 Barneutflyttinger 

9 Medianinntekt etter skatt 18 Andel leide boliger 

  19 Boligtyper 

 

Planområdet ligger innenfor levekårssonen «Gressvik». Levekårundersøkelsen viser store kontraster i 

levekårene innen kommunen, og sentrum nord kommer godt ut av undersøkelsen. Rangeringskalaen 

går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som helhet varierer fra 

7,75 til 37,33. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Gressvik» på 28,25 poeng – 

eller 33. plass av 40. Levekårssonen havner dermed i nedre kvartil på rangeringen. 

 Sonen har en relativt stor andel beboere med ikke oppnådd kompetanse og unge uførepensjonister, 

sannsynligvis fordi det er flere flermannsboliger av ulike slag, og færre eneboliger enn i mange andre 

bydeler i Fredrikstad kommune. 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Deler av den planlagte bebyggelsesformen og formålene krever at tiltak innenfor planområdet 

opparbeides med universell tilgjengelighet. Felles uteoppholdsareal på bakkeplan vil være universelt 

tilgjengelig og møte terreng med inngang fra Elverksveien. Næringsarealer og innganger til boliger vil 

også utformes universelt tilgjengelig. 
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5.13 Teknisk infrastruktur 

5.13.1 Vann og avløp 

Området er tilknyttet eksisterende vann- og avløpsledninger.  

Bebyggelsen i det kommende prosjektet vil sprinkles, men samtidig komplisere innsatsveiene for deler 

av eksisterende bebyggelse i området. Kapasiteten i nettet må derfor kunne levere en tilstrekkelig 

mengde slukkevann ved to tappepunkt (50 l/s). Det vil være behov for å legge om deler av VA-anlegget. 

Det vil utarbeides en egen plan for overvannshåndtering. 

Området ligger lavt i terrenget og nedstrøms et større nedbørsfelt. Det er derfor viktig at flomveier 

identifiseres og at overvann håndteres lokalt ved detaljprosjekteringen. I dagens situasjon vil nedbør 

som ikke tas opp av overvannshåndteringen kanaliseres langs gateløpet, og slik gaten er utformet vil 

vann kunne renne inn over det som i dag er parkeringsplass (spørsmålstegn i figuren nedenfor). 

Forholdene ligger imidlertid godt til rette for å kunne styre vannet mot en naturlig flomvei ut i elva.  

5.13.2 Trafo 

Hafslund nett AS drifter eksisterende ledningsnett i nærområdet. Det vil kunne være behov for en 

utvidelse av kapasiteten på strømforsyningen i området. Om nødvendig vil det være mulig å integrere 

en transformator i et nybygg. 

5.13.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

  

Figur 2. Figuren viser høydeforholdene i området. Området må opparbeides slik at overflatevann ved urban flom ikke renner inn 
over byggeområdet, men finner veien ned i elva. 
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5.14 Grunnforhold 

5.14.1 Stabilitetsforhold 

Etter løsmassekart fra NGU består 

grunnen av tynne og tykke hav- og 

strandavsetninger.  

Området ligger under marin grense, og 

kan derfor potensielt inneholde 

avsetninger med 

sprøbruddsegenskaper.  

I forbindelse med bygging av Floa 

terrasse ble det gjort geotekniske 

undersøkelser (2006) øst for 

planområdet. Disse viser en dybde til 

fjell på mellom 8 og 23 m, regnet fra 0, 

der dybden avtar vestover. Det ble 

hovedsakelig registrert sandig leire og 

siltig leire, men med sonderingskurver 

som kunne indikere kvikkleire.  

I forbindelse med planarbeidet er det gjort ytterligere grunnundersøkelser. Det ble påvist kvikkleire 

innenfor planområdet. Det aktuelle byggeområdet ligger tilnærmet flatt og det er små dybder til fjell. 

For å kartlegge løsne-, og utløpsområde ble det gjort dybdemålinger av Seutelva som er lagt til grunn 

for vurderingene av fallgradienten. Geoteknikeren fastslår at topografien i området, inkludert elva, ikke 

legger til rette for at et områdeskred vil kunne utløses, og at det derfor ikke er behov for en uavhengig 

kontroll av vurderingen. 

I likhet med tilstøtende bebyggelse, vil ny bebyggelse innenfor planområdet fundamenteres til fast fjell 

med f.eks. stålkjernepeler. Bebyggelsen vil med dette ikke tilføre last. Tiltaket legger heller ikke opp til 

omfattende gravearbeider, men det vil være nødvendig med en omlegging og utbedring av eksisterende 

VA-system. Det er gitt rekkefølgebestemmelser om at det ved søknad om rammetillatelse skal 

redegjøres for valg av fundamenteringsløsning, og om det er behov for geoteknisk oppfølgning av 

arbeidet i anleggsperioden.  

5.14.2 Ledninger 

Det ligger høyspentledninger nedgravd i selve veglegemet i Storveien, innenfor det varslede 

planområdet. Det planlegges ingen tiltak som er av betydning for disse.  

5.14.3 Grunnforurensning  

Det er ikke registrert grunnforurensning i miljødirektoratets database. Det er heller ikke registrert 

brenseltanker innenfor det varslede planområdet. Det er nedgravd en tank for spillolje innenfor 

planområdet. Denne er i bruk og skal ikke fjernes. Det samme gjelder eksisterende bensinstasjon som 

fremdeles er i drift. 

Utsnitt av løsmassekart fra NGU. Rosa farge viser fast fjell, mens lyseblå 
farge viser tynne og tykke hav- og strandavsetninger. 
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Fram til rundt 1955 framsto planområdet som et landbruksområde. Siden utbyggingen har det det 

aktuelle byggeområdet (BFT4) fungert som uteområde/parkering for først verksted og siden butikk. Den 

tidligere virksomheten kan potensielt ha medført grunnforurensning. Det er derfor gjort miljøtekniske 

undersøkelser i området. Se vedlegg 7.  

Analyseresultatene viser 

overskridelse av normverdi for 

forurenset jord i 8 av 10 

prøvepunkter. Forurensningen 

består av PCB, oljeforbindelser og 

sink. Før tiltak etter planen 

igangsettes må en tiltaksplan for 

terrengarbeider godkjennes av 

Fredrikstad kommune. En slik 

tiltaksplan vil sette kriteriene for 

framtidig massehåndtering innenfor 

planområdet. Det vil være aktuelt å 

grave ut i deler av byggeområdet for 

f.eks. framføring av vann og avløp. 

Forurensede masser må i så fall 

håndteres ihht. tiltaksplanen. Det 

kan være aktuelt å transportere 

masser til et godkjent deponi eller 

omdistribuere dem inne på området. 

5.15 Støyforhold 

Hovedkilden til støy er trafikkstøy fra 

Storveien/FV117, i tillegg til fra 

Mosseveien på andre siden av Seutelva. 

Eksisterende bebyggelse mot Storveien 

vil i stor grad avbøte trafikkstøyen. 

Byggeprosjektet Seut Brygge langs 

Mosseveien har en høyde på opp til 11 

etasjer, og virker som en støyskjerm 

mellom Mosseveien og områdene langs 

elva. 

Trafikkmengden i Storveien for 2018 er 

12138 ÅDT forbi planområdet. 

Fra Asplan viaks støyrapport for Storveien 5. Planlagte boliger ligger 
utenfor gul sone. Kartet viser Lden beregnet i 4 meters høyde. 

Figur 3. Utsnitt av illustrasjon som viser prøvetagningspunkter. Se rapport fra 
Multiconsult. 
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Asplan viak har gjort beregninger av 

framtidig trafikkstøy for planområdet. 

Beregningene er gjort med 

utgangspunkt i en modell av den 

planlagte bygningsmassen.  

Beregningene viser at uteområdene vil 

være skjermet for støy, mens fasadene 

mot nord og øst i de øverste etasjene vil 

være noe støyutsatt.  

I reguleringsbestemmelsene gis det 

mulighet for å legge boliger i «gul sone», 

opp til Lden = 60 dB, forutsatt at minst 

50% av vinduene i støyfølsomme rom 

får et støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 

55 dB). 

Dette er hensyntatt i utforming av 

boligene, der leilighetene som har i stor 

grad er gjennomgående med stille side 

mot sør. Støyrapporten ble dessuten 

utarbeidet på basis av en tidligere 

versjon av prosjektet med høyere 

bebyggelse. 

Det tillates ikke boligbebyggelse i «rød 

sone» 

 

 

 

 

 

 

Øverst: Bebyggelsen sett fra nordøst. 
Trafikkstøyen kommer her fra Mosseveien, og gir 
størst utslag i de øverste etasjene. Disse etasjene 
er tatt ut av prosjektet. Storveien skimtes øverst i 
illustrasjonen. 

I midten: Bebyggelsen sett fra sørøst. 

Nederst: Bebyggelsen sett fra vest, med 
støybelastningen fra Storveien.. 
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5.16 Luftforurensing 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

har tilgjengeliggjort et overordnet 

beregningsverktøy for luftkvalitet, der 

luftsonekart for nedre glommaregionen 

er tilgjengelig. Planområdet, som ligger i 

utkanten av bykjernen har, 

sammenlignet med resten av sentrum, 

etter forholdene god luftkvalitet. 

Området ligger i gul sone både mht. 

høyeste døgnkonsentrasjon av 

svevestøv (PM10) og 

gjennomsnittskonsentrasjon av NO2 i 

vinterhalvåret.  

Spredningsresultatene for NO₂ og PM10 

viser at luftkvaliteten er tilfredsstillende 

i området. Trafikken gjennom Ørebekk 

rett nord for planområdet gir større 

konsentrasjoner av NO2 og PM10 her.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

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 sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede 

• 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 konsekvenser av uønskede 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 

Utsnitt av luftsonekart for Fredrikstad. Planområdet markert med rød sirkel. 
Kartet viser beregnede årsmiddelverdier av NO2 (Kilde NILU). Kartet som 
viser konsentrasjonene av NO2 korrelerer i stor grad med tilsvarende kart for 
partikler (PM10). 
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• 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 

5.17.1 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 

Hendelse/situasjon  Aktuel

t? 

Sann-

synlig 

Kons. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Masseras/skred  Ja 1 3  Geotekniske 

vurderinger av området 

konkluderer med at det 

ikke er fare for skred i 

dagens situasjon. 

Massene er grunne, og 

det vil fundamenteres 

til fast fjell. 

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Ja 3 2  Parkeringskjeller 

planlegges på kote +2,5. 

Store deler av nybygget 

på BFT4 ligger innenfor 

hensynssone flom i 
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kommuneplan. Dette 

må hensyntas ved 

bygging av kjeller. 

5. Tidevannsflom  Ja 2 1  Springflo, kombinert 

med rask avrenning vil 

kunne forårsake flom. 

Se pkt. 4 (over).   

6. Radongass Ja 1 4  Avbøtende tiltak 

reduserer risiko 

7. Vindutsatt  Nei     

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Nei     

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  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     
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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 3 2  Fasader i de øverste 

etasjene langs nord og 

øst kan få grenseverdier 

over referanseverdi, 

men dette er 

hensyntatt i 

utformingen av 

leilighetsbyggene. 

30. Støy; andre kilder Ja 3 1  Støy fra 

næringsarealene i nord 

(bilverksted og 

bilbutikk) kan 

forekomme periodevis 

på dagtid. 

31. Forurenset grunn Ja 4 2  Det er «byjord» i 

området. I tillegg har 

det tidligere vært 

bilbutikk i det 

eksisterende bygget. 

Det er derfor gjort 

miljøtekniske 

grunnundersøkelser. 

Disse har påvist 

forurensede masser. 

Massene må håndteres 

i henhold til tiltaksplan 

som kreves ved søknad 

om IG. 

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
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34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Ja 3 1  Elektronikkbutikk og 

elektrikervirksomhet i 

eksisterende bygg. 

Brennbart el-retur må 

håndteres 

forskriftsmessig. 

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akuttforurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1  Økt trafikk medfører 

støy 

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  2 3  Økt trafikk medfører 

økt risiko. 

45. Ulykke med 

gående/syklende 

Ja  2 3  Økt trafikk medfører 

økt risiko.  

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 1 1  Anleggsarbeid 

medfører alltid risiko. 

47. Andre ulykkespunkt Nei     

48. Sabotasje og 

terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     
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49. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand med 

mer. 

Nei     

50. Naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

ROS-analysen viser at det er 5 antall aktuelle hendelser (merket gule og røde) som medfører en 
vurdering av om en skal sette inn tiltak. Se kapittel 6.18.  

5.17.2 Rasfare 

Det er utført geotekniske undersøkelser i den delen av planområdet hvor det legges til rette for 
nybygging (BFT4). De øvrige delene av planområdet er allerede bebygd. Det er også innhentet 
datarapporter fra tidligere grunnboringer i områdene som er bebygd. De øvrige delene av planområdet 
er ikke vurdert.  

I notat fra Multiconsult (10219002-RIG-NOT-001) heter det at: Det er funnet kvikkleire på det aktuelle 
området og det er derfor utført en geoteknisk ROS-analyse av området i henhold til NVEs veileder 
7/2014: «Sikkerhet mot kvikkleireskred».  

Tiltaksområdet er tilnærmet flatt og det er små dybder til fjell, dvs. tomta står ikke i fare for å utløse 
et områdeskred. Det er beskjeden høydeforskjell mellom tiltaksområdet og elvebunn i Seutelva og 
vurderingen viser at utbyggingen ikke vil havne innenfor et løsneområde. Det er derfor ikke behov for 
uavhengig kvalitetssikring av et annet firma. Videre prosjektering skal sørge for at stabiliteten ikke 
forverres i noen faser. 

5.17.3 Flomfare 

Deler av planområdet ligger 

innenfor hensynssone flom i 

kommuneplanens arealdel. Her 

tillates ikke etablering av ny 

bebyggelse lavere enn nivå for en 

200-års stormflo satt til kotehøyde 

2,5 meter, med mindre det utføres 

tiltak som sikrer ny bebyggelse i 

tråd med kravene i byggeteknisk 

forskrift. Kravet videreføres i 

planen. 
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5.17.4 Vind 

Området ligger i en leside bak en høyde i terrenget og er ikke spesielt vindutsatt.  

5.17.5 Støy 

Området er utsatt for trafikkstøy, og fasader mot nord og øst i de øvre etasjene vil få en støybelastning 

opp mot 59 dB Lden. Dette er hensyntatt i utformingen av leilighetene. Se eget kapittel om omhandler 

støy. 

5.17.6 Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Det er forholdsvis gunstige forhold i området mht. luftforurensing. Det er ikke kjent grunnforurensning 

i området, men det er registeret en tank for spillolje som er i bruk innenfor det varslede planområdet. 

5.17.7 Beredskap og ulykkesrisiko 

Det er ingen kjente forhold innenfor planområdet eller i nærområdet som utgjør en stor risiko.  

5.18 Næring 

Innenfor kvartalet bedrives det i dag ulike former for næring. Langs kvartalets nordside ligger en 

bensinstasjon langs Storveien (gnr 45/bnr 37), et bilverksted (45/200 og 45/201) og en bilforretning 

(45/5 og 45/260). Det er lagt opp til at disse bedriftene skal kunne drifte som før også etter utbygging 

av nybygget på parkeringsplassene på eiendommen 45/257 og 45/266. Disse bedriftene benytter i dag 

ikke parkeringen som skal utbygges. I eksisterende bebyggelse på eiendommen 45/257 holder en 

elektronikkforretning, en elektrikerbedrift til og flere andre bedrifter, så som firmaer som tilbyr 

fysioterapi og en hudpleiesalong. I nybygget er tanken at leietakernes eksisterende lokaler 

omdisponeres og bygges noe om, men at dagens bedrifter skal kunne videreføres i de eksisterende og 

de nye lokalene sett under ett. Næringsvirksomheten innenfor planen vil dermed bestå omtrent som i 

dag også etter utbygging. 

5.19 Analyser/utredninger 

I forbindelse med planutarbeidelsen er forholdet til trafikkstøy, grunnforurensning og geoteknikk 

utredet. 

Rødt, skravert område viser område med hensynssone flomfare i utkast til ny 
kommuneplanens arealdel. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsplanen omfatter mange felter 

som beskrives i reguleringsplanen som i 

dag gjelder for «Reguleringsplan for 

Storveien 5-9, planID 0106 509», vedtatt 

04.01.2004. For kvartalet som helhet er 

det gjort få endringer fra denne planen for 

de aller fleste feltene. Denne 

reguleringsplanen fokuserer på å få 

realisert et nybygg som omfatter feltet 

BFT4, samt en ombygging av felt BFT3, i 

tillegg til å få justert eksisterende plan slik at 

den sammenfaller med dagens situasjon.  

Innenfor det aktuelle byggeområdet (BFT4) planlegges det en mindre utvidelse av næringsvirksomheten 

på gateplan, og boliger i form av leiligheter av varierende størrelser i alle etasjer. Hovedgrepet i planen 

er å legge opp til en bymessig bebyggelse som binder sammen eksisterende bygg i Elverksveien og 

underbygger et tydeligere gateløp, og som fører an i transformasjonen av området fram til en integrert 

del av Fredrikstad byområde.  

Planen utarbeides som en detaljregulering som har til hovedhensikt å styre de ytre rammene rundt et 

framtidig byggeprosjekt. 

Bebyggelsen vil framstå som deler av et åpent bykvartal, der eksisterende og ny bebyggelse sammen 

danner kvartalet. Under bebyggelsen planlegges en delvis nedgravd parkeringskjeller som utnytter 

terrengfallet i Elverksveien. Oppå denne legges felles uteoppholdsareal, og bakgården vil være 

universelt tilgjengelig og åpent fra Elverksveien. Mot øst vil bakgården forbindes terrengnivået i øst med 

en utendørs trapp. Det er vektlagt å orientere bebyggelsen for å underbygge gateløpet i Elverksveien, 

og for å hensynta nabobebyggelse i øst ved å orientere bebyggelsen øst-vest framfor å legge en blokka 

langs byggeområdets østfasade, noe som ville påvirket nabobebyggelsens solforhold i større grad. 

For å tilpasse seg eksisterende bebyggelse omkring byggeområdet, i særdeleshet boligbebyggelsen i øst, 

er det lagt vekt på solstudier. 

Hovedgrep og gangforbindelser. 
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Fugleperspektiv av den planlagte bebyggelsen i felt BFT4 sett fra sydvest. 

 

Planen viser ikke detaljerte avtrykk av de planlagte bygningskroppene, men angir rammene for 

utbyggingen ved at: 

- Det settes en maks % 100 = BYA for felt BTF4. Denne utnyttelsen omfatter også parkeringskjelleren.  

- Plankartet styrer høyde og plasseringen av mulig bebyggelse ved å definere ulike byggesoner 

innenfor bestemmelsesområdene #1 - #4.  

- Uteoppholdsarealer er ikke plassert i detalj gjennom plankartet, men planen stiller krav om at det 

skal opparbeides minimum 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. En mulig løsning er skissert i 

illustrasjonsplan som er utarbeidet i forbindelse med planforslaget, se vedlegg 5.  

På øvrige felter innenfor planen er det ikke meldt inn ønsker eller behov som tilsier at disse områdene 

skal endres i særlig grad fra dagens reguleringssituasjon. Disse er i størst grad tatt med for å ikke stykke 

opp gjeldende reguleringsplan, samt for å ivareta overordnet logistikk i kvartalet m.m. 

6.1.1 Reguleringsformål 

Arealkategori SOSI Areal m2 

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

Lekeplass (BLK) 1610 458 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål: 
forretning/tjenesteyting/næring (BFT1-3) 

1800 
5427 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål: 
bolig/forretning/tjenesteyting (BFT4) 

1800 

1374 
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Bolig/forretning/kontor (BFK1-2) 1802 3069 

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

Kjørevei (SKV1-4) 2011 1874 

Fortau (SF1-2) 2012 183 

Gang-/sykkelveg (SGS1-2) 2015 590 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 2018 25 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-5) 2019 415 

Parkeringsplasser (SPP1-4) 2082 1239 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur   

Blå/grønnstruktur (GBG1-2) 3002 895 

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

 
 

Farled (VF) 6200 2763 

Totalt alle kategorier m2  18358 

Tabell 1. Viser oversikt over arealformålene i planen 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Det er utarbeidet et forprosjekt for en mulig utbygging innenfor byggeområdet på felt BFT4. Denne er 

lagt til grunn for utformingen av planen og for illustrasjonene som følger denne planbeskrivelsen. 

Illustrasjonsplanen viser den ønskede utnyttelsen innenfor rammene av planen, og eksemplifiserer at 

det er mulighet å realisere bebyggelsen samtidig som krav til parkering, uteopphold, lek oppstillingsplass 

for brannbil osv. tilfredsstilles. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende.  

De øvrige byggeområdene i planen følger i stor grad gjeldende reguleringsplan for området. Disse er 

tatt med i planen for å ikke stykke opp eksisterende reguleringssituasjon ytterligere, med enkelte 

justeringer for å ivareta overordnete grep og logistikk, slik som elvepromenade, m.m. 

6.2.1.1 BLK1 (Lekeplass) 

Feltet omfatter det eksisterende grøntområdet til Floa terrasse, som består av en liten sandlekeplass og 

en stor gressflate som benyttes til lek, og som en møteplass med benker m.m. Feltet ligger fint til langs 

elvepromenaden. 

6.2.1.2 BFK 1-2 (Bolig/Forretning/Kontor) 

Det er avsatt to felter der det tillates oppført bebyggelse med formål bolig/forretning/kontor. Feltene 

er bebygget forholdsvis nylig med hhv. boligbebyggelse på felt BFK2 og forretning/kontor på felt BFK1. 

Det er ingen konkrete planer om noen videre utbygging innenfor disse områdene. Boligene innenfor 

BFK2 har felles parkering innenfor SPP2 og i underetasje. 

6.2.1.3 BFT 1-3 (Kombinert formål - Forretning/Tjenesteyting/Næring) 

Det er avsatt tre felt der det tillates oppført bebyggelse med formål forretning/tjenesteyting/næring. 

Reguleringsplanen presenterer den eksisterende bebyggelsen. Feltene er bebygget med relativt lavt 
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utnyttet bebyggelse som huser næringsvirksomhet slik som bilbutikk, elektronikkforretning, 

bensinstasjon, fysioterapi, m.m.  

Det tillates ikke oppført kjøpesenter med bruksareal over 3000m2 innenfor feltene, ref. bestemmelse 

5.8. 

6.2.1.4 BFT4 (Kombinert formål - Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Næring) 

Det er avsatt ett felt der det tillates oppført et kombinert nybygg for 

bolig/forretning/tjenesteyting/næring. I dag består feltet av en parkeringsplass. Innenfor formålet 

tillates etablering av leilighetsbygg med næringsvirksomhet i byggets førsteetasje, med tilhørende 

anlegg som parkeringskjeller, uteoppholdsarealer, småbarnslekeplass, sykkelparkering og gangarealer. 

Reguleringsbestemmelsene og plankartet styrer de ytre rammene for høyde og plassering av 

bygningene. Plankartet viser ikke et eksakt fotavtrykk av de framtidige blokkene, men planen legger 

allikevel stramme føringer for både bygningsplassering og volumoppbygging gjennom regulert 

byggehøyde i kart samt bestemmelser om volumoppbyggingen.  

Planformålet BFT4 er underinndelt i 4 bestemmelsesområder, inndelt med bestemmelsesgrense. Hver 

av sonene viser ulike byggehøyder og gir bestemmelser om både utforming og funksjon. I prinsippet 

tillater bestemmelsesområdene blokkbebyggelse over en parkeringskjeller som vil dekkes med 

jordsmonn, sykkelskur mm. Hensikten med byggesonene er å skape både sikt og gode uterom mellom 

bygningene, samtidig som bebyggelsen tilpasses terrenget og gateløpet. Bebyggelsen er plassert langs 

byggeområdenes randsoner, slik at det dannes så store og offentlige uteoppholdsarealer mellom 

blokkene som tomta tillater, og for å tydeliggjøre de omkringliggende gateløpene.  
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Diagram som viser de fire bestemmelsessonene med høyder fra skisseforslaget, samt regulert makshøyde i rødt. 

Det skal opparbeides nærlekeplass innenfor feltene avsatt til boligformål. Denne vil være plassert på 

uteområdene mellom blokkene, over parkeringskjeller. Lekeplassene vil få en skjermet plassering 

skjermet fra biltrafikk. Lekeplassen vil ha mye sol gjennom dagen, og i særdeleshet på ettermiddagen 

da barna kommer hjem fra barnehage og skole, se solstudier (vedlegg 6). 

Det er lagt opp til 1 næringslokale i den nye bebyggelsen. Næringsarealet ligger i nordblokken, og blir 

en utvidelse av lokalet i BFT3. Her legges det opp til at forretningen i BFT3 kan utvide med om lag 100m2.  

Det tillates ikke oppført kjøpesenter med bruksareal over 3000m2 innenfor feltene, ref. bestemmelse 

5.8. 

6.2.1.5 Utomhusplan 

Reguleringsbestemmelsene krever at det utarbeides en utomhusplan som gjør rede for hvordan 

utformingen av uteoppholdsarealer og framtidige utbygging skal skje. Her skal det bla. inn:  

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

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

• Kjøre-, sykle- og gangarealer, framkommelighet og oppstillingsmulighet for utrykningskjøretøy, 
renovasjonsbil og snøopplag. 

• Gjesteparkering, nødvendig parkering for bevegelseshemmede og parkering for sykkel.  
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• Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, plassering og markering av 
brannkummer og håndtering av overflatevann. 

• Utforming av uteoppholdsarealer og lekeplasser med evt. skjerming og adkomster. 

• Soldiagram som viser sol- / skyggeforhold for felles- og private utearealer der dette er aktuelt. 

• Adkomst til renovasjonsanlegg i.h.t. renovasjonsteknisk plan for Storveien 5. 

• Beplantning. Det legges opp til det dypt jordlag oppå parkeringskjeller, som muliggjør 
beplantning med god størrelse. 

6.2.1.6 Kjørevei (SKV) 

Formålet omfatter Storveien forbi kvartalet, samt Elverksveien syd for Storveien 5. Formålet omfatter 

også internveier i kvartalet, som besørger at den interne logistikken vil fungere tilnærmet som i dag. 

6.2.1.7 Fortau (SF) 

Formålet omfatter fortau / gang- og sykkelvei langs Storveien i vest. Det planlegges ingen nye tiltak her. 

6.2.1.8 Gang-, og sykkelveg (SGS) 

Formålet omfatter elvepromenaden langs Seutelva. Det planlegges ingen tiltak her. Det er også lagt inn 

en passasje langs BFT4 for å ivareta gående på nordsiden av Elverksveien, og for å tilrettelegge for en 

enkel adkomst inn i byggets bakgård, samt til renovasjonsanlegget. 

6.2.1.9 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

Annen veggrunn – teknisk anlegg omfatter trafikkøy i Elverksveien. Denne skal brukes for snøopplag, 

fordrøyning av nedbør og framføring av teknisk infrastruktur. 

6.2.1.10 Annen veggrunn – Grønn (SVG) 

Annen veggrunn – grønnstruktur omfatter grønne soner mellom bebyggelse og fortau/byggeområde. 

Denne skal opparbeides med parkmessig beplantning, og kan brukes for snøopplag, fordrøyning av 

nedbør og framføring av teknisk infrastruktur. 

6.2.1.11 Parkeringsplasser (SPP) 

Disse feltene omfatter parkeringsplasser som disponeres av beboere og næringsdrivende i området. 

SPP1 er felles parkering og gårdsplass for BFT2 og bedrifter innenfor BFT og BFT4. Rettighetene og 

bruken av området vil styres gjennom privatrettslige avtaler. SPP2 er felles parkering for BFK2 og SPP3-

4 er felles parkering for forretning, tjenesteyting og næringsbedrifter innenfor BFT3-4. Beboere og 

ansatte innenfor BFT4 vil parkere i parkeringskjeller. 

6.2.1.12 Blå/grønnstruktur (GBG) 

Dette formålet omfatter elvekanten, som vil være en del av elvepromenaden langs Seutelven. 

6.2.1.13 Farled (VF). 

Dette formålet omfatter Seutelva. Det planlegges ingen tiltak i forbindelse med elva. 

6.2.1.14 Hensynssone frisiktsone (H140_1-5) 

Det er regulert frisiktsone i kryssene mot Storveien. Disse omfatter kryss som allerede er opparbeidet. 

Frisikten i kryssene er i utgangspunktet også i all hovedsak opparbeidet, men er de senere årene blitt 

redusert pga. at reklameskilt er plassert/montert i enkelte av frisiktsonene.  
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6.2.1.15 Hensynssone støysone (H220 og H210) 

Deler av planområdet er utsatt for trafikkstøy. Hensynssone H220 og H210 viser utstrekningen av 

henholdsvis «gul sone» og «rød sone», der støy er beregnet i 4 meters høyde. Se eget kapittel for 

detaljer.  

6.2.1.16 Hensynssone flomfare (H320) 

Deler av planområdet omfattes av hensynssone flomfare i gjeldende byområdeplan. Innenfor 

hensynssonen tillates ikke etablering av ny bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom satt til 

kotehøyde 2,5 m, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse i tråd med kravene i TEK.  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Den nye bebyggelsen planlagt i felt BFT4 er plassert langs Elverksveien på området som i dag framstår 

som en lite utnyttet parkeringsplass. I tilknytning til eksisterende næringsbygg langs Storveien, 

planlegges det en mindre utvidelse av næringsarealet i nordre blokk. Terrenget faller om lag én etasje 

langs Elverksveien fra Storveien mot elva, og dette terrengfallet tenkes benyttet til en delvis nedgravd 

parkeringskjeller. Oppå denne viser illustrasjonsprosjektet boliger i form av 24 leiligheter av varierende 

størrelse. Bebyggelsens høyde er tilpasset eksisterende boligblokk i øst, for å hindre at den nye 

bebyggelsen skygger unødig på nabobebyggelsen. For å dempe uttrykket mot Floa terrasse, er det lagt 

inn en bred utetrapp, for å invitere til bevegelse gjennom kvartalet. Det er lagt vekt på at bebyggelsens 

materialitet skal være lik både i parkeringsetasje og oppover i etasjene, slik at de leses som 

bygningsvolumer som møter bakken, og ikke bygg oppå en parkerings-sokkel. Bebyggelsen er orientert 

øst-vest for å underbygge gateløpet i Elverksveien, samt for å hensynta nabobebyggelsen i øst. 

Takflatene i prosjektet benyttes til uteoppholdsareal, sammen med bakgården. 

Plan-og bygningslovens § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense omfatter 

bebyggelsens høyder relativ til nabogrense. I denne paragrafen beskrives at bygning med gesimshøyde 

over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i kommuneplan 

eller reguleringsplan. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kommuneplan eller reguleringsplan, skal 

byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve 

høyde og ikke under 4 meter.  

Bebyggelsen her er lagt 4 meter fra nabogrenser i øst og nord. Begrunnelsen for dette er at vi befinner 

oss i Fredrikstads byområde, der det må være rom for å bygge bymessig. Det betinger en viss tetthet, 

og det muliggjøres ved en reguleringsplan, ref. ovennevnte paragraf. Bebyggelsen på nabotomtene er 

trukket langt tilbake på sine eiendommer og det er lite trolig at disse vil bebygges på annet vis med det 

første. Avstanden til nabobygget i øst, Floa terrasse vil være om lag 18 meter, mens bilverkstedet nord 

vil ligge 14 meter fra nybygget i BFT4.  
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Bebyggelsen sett fra Elverksveien langs Floa terrasse. Her ses passasjen gjennom kvartalet via en bred utetrapp. Bygget skal ha 
samme materialitet i sokkel som i bygget forøvrig. 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Innenfor felt BFT4 tenkes det oppført et boligbygg med delvis nedgravd parkeringskjeller, næringsetasje 

i deler av førsteetasjen, samt boliger i 3 etasjer. Bebyggelsen blir da totalt 3 etasjer pluss 

parkeringskjeller, som er delvis nedgravd. Maksimal gesimshøyde er satt til cote +15,5m for de to 

blokkene. Regulert byggehøyde bestemmer konkret hvordan bygningsvolumene inndeles og formes i 

forhold til landskapet. Byggehøydene er bestemt for å hensynta solforhold og omkringliggende 

bebyggelse. I tillegg er det gitt bestemmelser som tillater at 20% av takflaten kan dekkes med tekniske 

installasjoner som rekkverk for takterrasse, trapperom, heissjakt og ventilasjonsanlegg maksimalt 3 

meter over regulert høyde. Bestemmelsene styrer at rekkverket på takterrassen skal være trukket inn 

fra byggets gesims, slik at dette blir så lite synlig som mulig fra bakkeplan. Rekkverket skal utformes i et 

transparent materiale, slik som glass. 

Den regulerte høydeinndelingen styrer sammen med bestemmelsene hvordan bebyggelsen skal 

tilpasses omkringliggende bebyggelse. Maksimal byggehøyde er angitt på plankartet. Mellom sonene 

tillates parkeringskjeller. Over gjennomsnittlig planert terreng og parkeringskjeller tillates mindre bygg 

med en høyde inntil tre meter (f.eks. sykkelskur). 
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Snitt gjennom nybygget i felt BFT4 viser byggets høyder.  

6.3.2 Grad av utnytting  

Tillatt utnyttelsesgrad er angitt som % BYA. % BYA viser bebyggelsens mulige fotavtrykk innenfor 

planområdet, men beskriver ikke alene den mulige arealutnyttelsen. Bruken av BYA vil virke sammen 

med begrensningene bestemmelsesområdene med regulert byggehøyde gir. Den regulerte 

byggehøyden styrer både volumoppbyggingen, fotavtrykk og plasseringen på tomta, og det er i tillegg 

gitt bestemmelser om at boligene skal bygges innenfor byggesonene med regulert høyde. 

Tillatt % BYA for BFT4 er satt til 100%. I dette tallet inngår hele parkeringskjelleren.  

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer 

I illustrasjonsprosjektet for BFT4 er det er lagt opp til ett næringsareal i den nye bebyggelsen. 

Næringsarealet i nordblokken blir en utvidelse av lokalet i BFT3. Her legges det opp til at forretningen i 

BFT3 kan utvide med om lag 100m2.  

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Terrenget, tillatt utnyttelsesgrad, høydebestemmelser, arealenes arrondering og krav til 

uteoppholdsareal pr. boenhet er bestemmende for utbyggingspotensialet innenfor planområdet. Det 

er utarbeidet et illustrasjonsprosjekt som består av 24 boenheter, fordelt på to blokker med felles 

bakgård. Boligene i blokkene vil dele en felles parkeringskjeller med næringsfunksjonene i første etasje. 

Bodareal for boligene legges i eksisterende lagerbygg som er i nivå med p-kjeller. Boligene deler felles 

leke- og uteoppholdsarealer på parkeringskjellerens tak og på takterrasser. Alle boligene har i tillegg en 

egen uteplass i form av balkong eller oppå parkeringskjeller. 

Illustrasjonsprosjektet legger opp varierte leilighetsstørrelser, med både leiligheter over og under 50m2. 

Illustrasjonsprosjektet legger opp til 11 leiligheter over 50m2, og 13 leiligheter over 50m2. 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.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
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Typisk leilighetsfordeling (3. etg) 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Boligenes uteoppholdsareal fordeles mellom felles og offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal på jordlag 

(oppå p-kjeller), felles uteplasser på takterrasser, samt egne balkonger og terrasser tilknyttet hver 

boenhet.  

Bebyggelsen er plassert langs byggeområdenes utkanter slik at det dannes gode uterom og siktlinjer 

mellom bebyggelsen. Dette er gunstig både med tanke på leilighetene, fjernvirkningen og for 

konsekvensene for omkringliggende bebyggelse. 

Uteoppholdsarealet på bakkeplan er utformet slik at det er offentlig tilgjengelig og mulig for andre i 

nabolaget å benytte seg av. Tilgangen til bakgården er universelt utformet og tilgjengelig fra 

Elverksveien. Fra veien mot Floa terrasse er det tegnet en bred utetrapp som gjør at en enkelt kan 

smette gjennom kvartalet. Denne forbindelsen er også sikret i bestemmelsene, se bestemmelsesnr. 6.3 

f). 

Planområdet ligger i et område med få grønne arealer og få steder tilrettelagt for barns lek. Med dette 

boligprosjektet vil den tilgjengelige småbarnslekeplassen sørge for en ny møteplass i området for barn 

og voksne. Uteoppholdsarealene i bakgården vil være bilfrie og skjermet for støy. 

Diagram til venstre viser prinsippene i uteoppholdsarealene, diagram til høyre viser gang- og kjøreforbindelser. 
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Bakgården vil være nåbar fra Elverksveien og tilby området et offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal på gatenivå. 

Det legges også opp til felles takterrasser på tak som er tilgjengelig for alle beboere. Disse vil både ha 

kveldssol og utsikt og vil kunne være viktige møteplasser for beboere i blokkene. Her vil det være mulig 

å nyte sola også etter at sola er borte fra den private balkongen. Leilighetene i prosjektet vil alle ha 

sydvendte uteplasser, og noen av leilighetene vil ha utsikt mot Seut- og Vesterelva. Mange av boligene 

vil ha vinduer mot flere himmelretninger og gjennomlys. 

Detaljene i illustrasjonsplanen og skisseprosjektet er ikke juridisk bindende for arealbruken, men har til 

hensikt å eksemplifisere en realistisk og ønskelig arealutnyttelse.  

I tillegg til kvaliteter innenfor selve planområdet finnes kvaliteter i nabolaget, slik som elvepromenaden 

langs Seutelva. Gressvikmarka er heller ikke langt unna planområdet. Fredrikstad sentrum ligger 

dessuten i gang- og sykkelavstand og byr på det urbane småbylivet. 

6.5 Parkering 

6.5.1 Antall parkeringsplasser – maksimum og minimumstall 

Parkeringsdekningen for byggeprosjektet på felt BFT4 følger bestemmelsene til ny kommuneplanens 

arealdel, som ble vedtatt 18.06.2020. 

Reguleringsbestemmelsene krever dermed at hver boenhet innenfor felt BFT4 skal disponere 

maksimum 1,2 plasser pr. boenhet, med lademulighet. Av disse skal minst 0,1 pr. boenhet være tilpasset 

bevegelseshemmede.  

For næringsareal (forretning og kontor) er maksimumskravet 2 per 100 kvm BRA forretning og 

kontor/administrasjon. 

Planområdet ligger i et svært sykkelvennlig område, og det er viktig at sykkelparkeringen ligger lett 

tilgjengelig. Planen stiller krav om at det for hver boenhet skal anlegges minimum 2 sykkelplasser pr 
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bolig over 50 kvm BRA, og 1 pr bolig under 50 kvm BRA. Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig og gi 

mulighet for å låse fast syklene.  

For næringsarealet er kravet satt til minimum 3 sykkelparkeringsplasser pr 100 kvm BRA for forretning, 

kontor/administrasjon/tjenesteyting. 

Det er i illustrasjonsprosjektet lagt opp til sykkelparkeringsplasser i parkeringskjeller. Kravet til P-plasser 

for bevegelseshemmede følger normen i forslag til ny arealdel.  

Parkeringskjelleren er tegnet med 33 parkeringsplasser, hvorav 3 HC-plasser. Det er avsatt plass til 54 

sykkelparkeringsplasser, pluss 6 lastesykkelplasser i kjeller. For 24 leiligheter, hvorav 13 er over 50kvm 

og 11 er under, er det krav om 35 sykkelparkeringsplasser. Det gir 60 sykkelparkeringsplasser til 

disposisjon for næringsvirksomhetene i BFT3 og BFT4. 

 

Utkast parkeringskjeller for nybygg felt BFT4. 

6.5.2 Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

Denne reguleringsplanen legger opp til at det avvikes fra parkeringskravene i gjeldende overordnet 

plangrunnlag (byområdeplan for Fredrikstad kommune 2011-2023). I denne er det beskrevet 

minimumskrav til parkering, mens det her legges opp til makskrav i tråd med den nye kommuneplanens 
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arealdel for Fredrikstad, som ble vedtatt sommeren 2020. Dette er fordi det i planforslaget legges opp 

til at målene om nullvekst i persontrafikken gjelder også her. For å sørge for at persontrafikken i størst 

mulig grad foregår på bærekraftig vis, legges det opp til en ekstra god dekningsgrad for sykkelparkering.  

6.5.3 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Under bebyggelsen i BFT4 planlegges en delvis nedgravd p-kjeller som utnytter terrengfallet langs gaten, 

med innkjøring langs bebyggelsens østfasade. Parkeringskjelleren legges slik at den kan kobles på 

underetasje i eksisterende bygg i BFT3. 

Parkeringsplasser for leilighetene dekkes i parkeringskjeller, der det legges opp til om lag 30-33 p-plasser 

for boligene og for næringsvirksomehetene i BFT3 og BFT4. I parkeringsanlegget vil det også være rom 

for høykvalitets sykkelparkering, avfallshåndtering, evt. trafo, teknisk rom. Bodanlegg for leilighetene 

planlegges i kjeller på eksisterende bygg med inngang fra parkeringskjeller. 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

6.6.1 Overvannshåndtering og tilkobling til vann- og avløpsnett 

I dag består felt BFT4 utelukkende av asfalterte flater uten vannfordrøyende egenskaper. Planen stiller 

krav om en detaljert overvannshåndteringsplan. Denne vil koordineres med en utomhusplan som viser 

hvordan beplanting og overflater innenfor byggeområdet.  

Det planlegges flere tiltak for å fordrøye overvann på egen tomt. Over p-kjeller planlegges det et raust 

jordlag som vil fordøye vann lokalt, og som vil være dypt nok for å etablere trær med god størrelse. Alle 

takflater tenkes benyttet til takterrasser med tilhørende beplantning som absorberer nedbøren og 

forsinker avrenningen. I skissen til illustrasjonsplan er det lagt opp til at i bakgården kan etableres et 

grunt vannspeil som overvannsbasseng. 

For å kunne takle en økende nedbørintensitet i framtiden, stiller reguleringsbestemmelsene krav til at 

overvannshåndteringen skal dimensjoneres med en klimafaktor på 1,5, sammenlignet med dagens 

dimensjonerende nedbørsintensitet. Overvannshåndteringen vil da kunne takle en 50% økning av 

nedbørsmengden. 

Overvannssituasjonen vil bedres som følge av tiltakene innenfor dette byggeområdet, da dagens 

situasjon består utelukkende av harde flater. 

6.6.2 Energiforsyning 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

Utbyggingen vil muligens utløse behov for økt kapasitet i strømforsyningen. Det er avsatt plass til 

innendørs transformator i parkeringskjeller i nybygg i BFT4. Denne legges lett tilgjengelig fra adkomstvei. 

Ut over dette er det ikke behov for å regulere inn egne formål eller sette egne bestemmelser som 

omhandler teknisk infrastruktur. 
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6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Hovedadkomst for kjørende vil skje fra Elverksveien. Det legges opp til at nybyggets parkeringskjeller og 

Floa terrasse deler adkomst fra Elverksveien.  

For besøkende til næringsvirksomheten i de eksisterende byggene langs Storveien, vil det være noen 

parkeringsplasser langs bygningsmassen, som i dag. For beboere og arbeidende planlegges det adkomst 

til parkeringskjeller via nybyggets østfasade. Her legges det også til rette for renovasjonsløsning. 

Tilknytningen til overordnet vegnett skjer gjennom utvidet bruk av eksisterende veisystem via 

Elverksveien til Storveien.  

6.7.2 Utforming av veier 

Storveien (SKV1) er regulert slik den i dag er utformet. Det samme gjelder kryssutformingen mellom 

Elverksveien X Storveien, samt den eksisterende utkjøringen fra bensinstasjonen. Krysset mot 

Elverksveien er kanalisert og utformet med trafikkøy og fotgjengerovergang. Krysset har god kapasitet, 

og vil kunne håndtere den forventede turproduksjonen fra planområdet (55 ÅDT).  

Elverksveien (SKV2) vil fungere som adkomst til både eksisterende og nye beboere/virksomheter 

innenfor planområdet. SKV2 er i dag litt utflytende enkelte steder, noe som forårsaker «villparkering». 

Planen legger opp til at de østre delene av veien strammes opp. I enden av veien er det lagt inn en 

avkjøringsløsning som vil fungere som vendehammer for f.eks. renovasjonsbil. 

Langs nybyggets øst-, og nordside tenkes det beholdt en passasje (SKV3 og 4) slik at nabo i nord, som 

driver bilverksted kan opprettholde driften som i dag. Både SKV3 og 4 har i tillegg en 

beredskapsfunksjon, og er dimensjonert slik at den vil kunne fungere som innsatsadkomst ved f.eks. 

brann. 

6.7.3 Varelevering 

Det er for bebyggelsen i felt BFT3 og 4 lagt opp til at varelevering kan skje langs Elverksveien, slik det 

også delvis foregår i dag. Det er også mulig å levere varer ved parkeringskjellerens port i øst eller nord. 

For øvrig næringsbebyggelse innen planområdet leveres varer som i dag. 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Sykkelplanen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad», legger opp til at sykkeltransport skal skje 

via egen gang- og sykkelvei forbi planområdet. I Elverksveien er det lagt opp til blandet trafikk. 

Det legges i planen opp til en god, høykvalitets sykkelparkeringsdekning, både for boliger, forretning og 

næringsareal. Med god tilgang direkte til egen sykkelvei vil det for mange være enkelt å benytte seg av 

sykkel som transportmiddel framfor bil. 

For gående vil det etableres en ny passasje gjennom kvartalet, som for eksempel vil kunne fungere som 

snarvei for beboere i nabobebyggelsen.  
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6.7.5 Felles adkomstveier, eiendomsforhold 

Elverksveien, som er adkomstveien i sør, er kommunalt eid. Passasjen SKV3 er på Helgesen og 

Kristiansen AS sin eiendom, men vil være til disposisjon for andre i kvartalet som trenger å benytte seg 

denne. Passasjen SKV4 er over flere ulike eiendommer, men til benyttelse for alle eiendommene som 

sogner til denne (ref. gjeldende regulering). Disse fordelene kan med fordel tinglyses privatrettslig. 

Kjøreadkomsten til byggene på felt BFT4 og BFK2 ligger delvis på Helgesen og Kristiansen AS sin 

eiendom, og delvis på Floa terrasse sin eiendom. Denne vil fungere som adkomst til begge 

eiendommene, slik den også gjør det i dag. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Planen legger i utgangspunktet ikke opp til at det etableres nye offentlige anlegg som skal overtas av 

kommunen, men det vil kunne bli aktuelt å oppgradere og delvis legge om eksisterende offentlige anlegg 

som veiarealer, fortau og vann og avløpssystemer. Eventuelle anlegg vil inngå i en utbyggingsavtale. 

6.9 Miljøoppfølging 

6.9.1 Miljøtiltak 

Det er påvist grunnforurensing innenfor felt BFT 4 gjennom en miljøgeologiske grunnundersøkelse. Ved 

rammesøknad skal det legges ved en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser som skal 

godkjennes av Fredrikstad kommune før det gis igangsettingstillatelse. Det vil gjøres avbøtende tiltak i 

henhold til forurensningsforskriften av 01.07.2004 kapittel 2. Aktuelle tiltak kan eventuelt være å skifte 

ut massene, eller deponere eventuelle forurensede overskuddsmasser i et godkjent mottak av 

forurensede masser. 

Det kan finnes forurensede masser også utenfor felt BFT4. I andre deler av planområdet skal det derfor 

gjøres en vurdering av mulighetene for grunnforurensning ved søknad om tiltak etter PBL, som 

innebærer terrengarbeider.  

6.10 Universell utforming  

For bebyggelsen innenfor BFT4 vil det automatisk utløses krav til universell utforming av uteområdene 

knyttet til boligfunksjonene. Det stilles derfor ikke krav om dette i reguleringsbestemmelsene. 

Næringsarealet i BFT4 vil være universelt tilgjengelig og på bakkeplan. 

Det felles uteoppholdsarealet vil være universelt tilgjengelig fra Elverksveien. Takterrasser vil være 

universelt utformet og tilgjengelige via heis for alle beboere. 

6.11 Uteoppholdsareal 

6.11.1 Privat og felles uteoppholdsareal 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal opparbeides minst 50 m² felles eller privat 

uteareal for hver bolig innenfor BFT4. I skisseprosjektet som følger reguleringsplanen legges det opp til 

offentlig tilgjengelig fellesareal på jordlag oppå parkeringskjeller. Resten av uteoppholdsarealet 

utformes som private balkonger, eller som felles takterrasser for beboerne. 
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Bebyggelsen er plassert langs byggeområdets utkanter slik at det dannes gode uterom og siktlinjer 

mellom bebyggelsen. Dette er gunstig både med tanke på leilighetene, fjernvirkningen og for 

konsekvensene for omkringliggende bebyggelse. 

Det er gode solforhold i området. Takterrasser og private balkonger vil være en viktig del av 

bokvaliteten, og inngår som uteoppholdsareal. Alle boliger har egen uteplass mot syd. 

6.11.2 Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

Planområdet ligger innenfor Fredrikstads byområde. Reguleringsbestemmelsene stiller, i tråd med 

byområdeplanens bestemmelser, krav til at boliger innenfor planområdet skal disponere minst 50 kvm 

tilfredsstillende felles eller privat uteareal for opphold pr. boenhet. Alle boligene skal ha privat uteplass. 

Det legges opp til uteoppholdsarealer med høy kvalitet, og med både felles, offentlige og private soner. 

Det legges opp til at lokal overvannshåndtering dyrkes som en kvalitet i utomhusplanen. 

Med 24 boenheter skal hver boenhet ha tilgang til 50 kvm uteopphold, fordelt på felles og private 

uteplasser. Totalt skal det være om lag 1200 kvm uteopphold. Det skal avsettes minimum 100 kvm til 

nærlekeplass. 

Illustrasjonsprosjektet viser en fordeling i tråd med dette, med 1274 kvm uteoppholdsareal. Det er vist 

om lag 482 kvm uteopphold på parkeringskjeller/jordlag (medregnet amfitrapp og gangveier, men ikke 

medregnet areal langs eksisterende næringsbygg i BFT3), hvorav om lag 100 kvm er avsatt til 

småbarnslekeplass. Det er vist ca. 572,5 kvm uteopphold på felles takterrasser. Resten av 

uteoppholdsarealet er på private balkonger. 

Det er i illustrasjonsprosjektet lagt opp til en jorddybde på minimum 80cm oppå parkeringsdekket i 

bakgården. Det legges også opp til at lokal overvannshåndtering skal benyttes som element i 

utomhusplanen. Disse forholdene er sikret i planbestemmelsene. 

På takterrassene legges det opp til at disse skal opparbeides som hager med ulike soner med variert 

beplantning, plantekasser og bed og pergolaer. Takterrassens rekkverk skal trekkes inn fra gesimsen og 

ha et transparent uttrykk. Det skal legges opp til at vann fordrøyes på taket. 
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Figur 4 Takterrasse med beplantning, ulike soner og pergolaer: Nordre gate, Oslo, - Alliance arkitekter AS 

For en detaljert studie av solforholdene på uteplassene, se vedlegg 6. Alle takterrasser har full sol dagen 

igjennom. Alle leilighetene har private sydvendte uteplasser med gode solforhold, de fleste med sol fra 

morgen til kveld. Studien viser at lekeplassen og bakgården har gode solforhold kl. 15 store deler av 

året, når folk kommer hjem fra jobb, skole og barnehage. Leilighetene har dermed god tilgang til ulike 

uteoppholdsarealer med gode solforhold på ulike tider av døgnet. 
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Skisse til diagrammatisk illustrasjonsplan for felt BFT4. 

6.11.3 Lekeplasser 

Byområdeplanens bestemmelser stiller krav om at det etableres minimum 100 kvm nærlekeplass for 

boligområder med opp til 25 boliger. 

Lekeplassen er sentralt plassert mellom blokkene, se skisse over. Alle boligene innenfor BFT4 vil dermed 

ligge i umiddelbar nærhet til en småbarnslekeplass, godt innenfor arealdelens bestemmelser om en 

maksimalavstand på 50 m. Lekeplassen ligger beskyttet til med både formiddagssol og ettermiddagssol 

store deler av året, se vedlegg 6 for solstudier. Området skal også møbleres for voksne slik at lekeplassen 

kan fungere som en møteplass for alle aldersgrupper. 

6.11.4 Begrunnelse for evt. avvik fra vedtekter/normer 

6.11.5 Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon 

Det er ingen trær og ingen busker av verdi innenfor byggeområdet BFT4 i dag. Byggeområdet består i 

hovedsak av en asfaltert markparkering. Det er dermed ingen vegetasjon innenfor byggeområdet som 

tenkes bevart.  

Uteoppholdsarealet i bakgården planlegges med et dypt jordlag som gjør det mulig å beplante 

bakgården med busker og trær av litt størrelse. Dette er konkretisert og sikret i bestemmelsene.  
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6.11.6 Offentlige friområder 

Planen legger ikke opp til at det opparbeides offentlig eide friområder. I nærområdet til Storveien finnes 

det en mindre fotballøkke i tilknytning til et større grøntdag ved Skogfaret. Området ligger om lag 250 

meter fra planområdet, langs skoleveien. Området er i dag lett tilgjengelig, men lite tilrettelagt for annet 

enn ballek. Ballbanen dekker om lag 1,5 daa, men kan enkelt utvides til 2,5 daa med lekeapparater og 

annen tilrettelegging. Området ligger opp mot et kommunalt skogsområde slik at lekeplassen kan inngå 

som en del av et større rekreasjonsareal. Totalt er arealet om lag 41 daa, men deler av arealet er relativt 

kupert åsrygg. Med den sentrale beliggenheten langs skoleveien vil barna bli oppmerksom på området 

dersom standarden på området heves. Balløkka og en lekeplass vil kunne bli et naturlig samlingspunkt 

for barn i området. Grøntdraget ligger på andre siden av Storveien og medfører en kryssing av denne, 

som er en trafikkert vei. Det er dog en nødvendighet for alle barn på Storveiens østside å krysse denne 

for å komme seg til skolen. Sannsynligvis vil eventuelle større barn i planområdet være godt kjent med 

denne barrieren gjennom skoleveien. 

Langs planområdets østside ligger også elvepromenaden langs Seutelva. Med en transformasjon av 

dette området, vil denne promenaden etter all sannsynlighet bli et viktig byrom og rekreasjonsareal for 

beboerne i området og i byen forøvrig. Langs elvepromenaden ligger Floa terrasses uteområde, som i 

hovedsak består av en gressplen i dag. Denne er lite i bruk, og hovedsakelig av beboerne i Floa terrasse. 

6.11.7 Turveier  

Planområdet vil framstå som åpent, og det legges til rette for at beboere i området vil kunne krysse 

arealet i mye større grad enn i dag, samt benytte seg av det offentlige fellesarealet i bakgården. 

Elvepromenaden langs Seutelva sikres videre gjennom planen.  

6.11.8 Atkomst og tilgjengelighet 

Lekeplassen og uteoppholdsarealene innenfor felt BFT4 vil være tilgjengelig for beboere innenfor 

planområdet og andre, via en slakt hellende flate som binder Elverksveien sammen med bakgården. 

Felles takterrasser vil være tilgjengelige med heis. Renovasjonsanlegget vil være universelt tilgjengelig 

fra boenhetene innenfor BFT4.  

6.11.9 Sesongbruk 

Det vil ikke være noen sesongvariasjoner i bruken av leke- og uteoppholdsarealene, annet enn det som 

styres av naturlige årstidsvariasjoner.  

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke relevant for planen. 

6.13 Kollektivtilbud 

Det er ikke lagt opp til tiltak i tilknytning til kollektivtilbudet innenfor planområdet, da det ligger med 

kort avstand til eksisterende busslommer. 

6.14 Kulturminner 

Fylkeskonservator uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig 

vern i planområdet. Føre var ber konservatoren allikevel om at det tas inn en generell henvisning til 
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kulturminnelovens § 8, om at anleggsarbeider øyeblikkelig skal stanses og at fylkeskonservatoren skal 

varsles dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredete kulturminner. 

6.15 Sosial infrastruktur  

Det tilrettelegges ikke for sosial infrastruktur innenfor planområdet, da dette dekkes av fasiliteter i 

nærmiljøet.  

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Området vil tilknyttes vann og avløp gjennom utvidelse av eksisterende anlegg. Løsninger for slukkevann 

må vurderes særskilt ved detaljprosjekteringen.  

Energiforsyning er ikke vist med et eget formål i planen. Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde 

for fjernvarme. Det legges opp til at ny transformator for området skal kunne legges inn i bebyggelsens 

parkeringskjeller. 

6.16.1 Overvannshåndtering 

I dag består felt BFT4 av asfalterte flater. Det legges opp til jordlag på p-kjeller, og takterrasser med 

regnbed og beplantning som vil fordrøye regnvann lokalt. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at takvann og overflatevann skal fordrøyes og/eller infiltreres 

på en måte som opprettholder eller forsinker avrenningsraten fra planområdet. For å ivareta framtidige 

behov i et villere og våtere klima dimensjoneres overvannshåndteringen etter en klimafaktor på 1,5. Det 

er foreløpig ikke utarbeidet en detaljert overvannshåndteringsplan nå, men plan for håndtering av 

overvann skal følge en detaljert utomhusplan, og godkjennes av kommunen før innsendt rammesøknad.  

6.17 Plan for avfallshenting 

Det er lagt opp til at det anlegges et renovasjonsrom inne i bygget. Dette lokaliseres ved snuhammeren 

i enden av Elverksveien, og vil være lett tilgjengelig både for beboere og renovasjonsbil.  Utformingen 

av disse anleggene skal detaljeres i utomhusplanen. Renovasjonsanleggene vil gis universell utforming, 

ligger lett tilgjengelig for beboerne i området, og vil tilfredsstille renovatørens behov. 

Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan som angir dimensjoneringen av anlegget og hvilke 

prinsipper som skal legges til grunn for opparbeidelsen, se vedlegg 4  

Avfallsbilen vil i liten grad komme i konflikt med syklende og gående. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Hendelse 1. Masseras/skred 

Geotekniske undersøkelser påviser kvikkleire, men geotekniske vurderinger av områdestabiliteten viser 
at området i dagens situasjon ikke er skredutsatt. Området ligger ikke innenfor noen naturlig løsne-, 
eller utløpsområde pga. små høydeforskjeller. 

Tiltak: Det må ikke gjøres tiltak innenfor planområdet som endrer den geotekniske stabiliteten. 
Framtidig last vil bæres av stålkjerner, og eventuelle terrengarbeider skal gjøres i medhold av en 
geoteknisk vurdering som vedlegges rammesøknad.  

 
Hendelse 4/5. Elveflom/tidevannsflom 
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Deler av planområdet er flomutsatt. 

Tiltak: Planen stiller krav om at tiltak under 2,5 m o.h. må utføres med en vannsikker utførelse. De 
lavtliggende delene av den nye bebyggelsen vil kun omfatte parkeringskjeller, renovasjonsanlegg o. l.  
 

Hendelse 6. Radongass 

Det aktuelle området ligger i all hovedsak på lite permeable masser, der «jordluft» med høyt 
radoninnhold vil få liten mulighet for gjennomstrømning. Det er imidlertid en generell fare for at 
radongass kan trenge inn i bygninger fra tilkjørte masser eller punkter. Radonforekomstene kan også 
opptre punktvis og være vanskelig å påvise før det bygges. Det anbefales at det legges til rette for 
utlufting av grunn under boliger og at radonnivået i boliger mot grunn måles etter endt bygging. I det 
aktuelle nybygget vil de lavestliggende etasjene romme parkeringskjeller. Faren for at radongassen skal 
trenge inn i oppholdsrom er dermed redusert.  

Tiltak: Det vil legges radonsperre, og det kan være aktuelt å drenere luften under bygningene slik at 
grunnen ved behov vil kunne luftes.  

 
Hendelse 29. Støv og støy; trafikk  

Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra Storveien og Mosseveien (Fv110). Området er ikke spesielt 

utsatt for luftforurensning, men Storveien vil kunne bidra med forurensning.  

Tiltak: Leke- og uteoppholdsområder vil skjermes bak bebyggelse, og ligger i stille side. Det vil gjøres 

støyberegninger i forbindelse med detaljprosjektering av boliger. Det legges til en stor grad opp til 

gjennomomgående leiligheter. Leiligheter som er ensidige ligger mot stille side (sør). 

 

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

En trafikkøkning inn og ut av planområdet som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for 

trafikkulykker. 

Tiltak: Antallet avkjøringer vil være like mange, og på samme sted som i dag. Det legges opp til å gjøre 

trafikkavviklingen så forutsigbar som mulig. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelsene sikrer opparbeidelse av uteoppholdsarealer og lekeplass før det gis 

brukstillatelse for boligene innenfor planområdet. Utformingen av disse arealene skal framgå av en 

utomhusplan. Av praktiske hensyn er det satt inn en bestemmelse om at beplantning, tilsåing o. l. 

innenfor uteoppholdsarealer og lekeplass, som er årstidsavhengig, skal være gjennomført senest første 

vekstsesong etter at boligene er tatt i bruk. 

Videre er det satt inn bestemmelse som krever at hovedatkomst, renovasjonsanlegg og teknisk 

infrastruktur skal være etablert før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet.  
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7 Konsekvensutredning 
Planinitiativet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR-

2017-06-21-854).  

7.1.1 Forskriften § 6, «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram 

eller melding». 

I henhold til forskriftens § 6, bokstav b skal reguleringsplaner for tiltak nevnt i «vedlegg I» alltid 

konsekvensutredes i medhold av et planprogram. Av tiltakene som framgår av vedlegg I, sorterer 

planinitiativet nærmest under punkt nr. 24: 

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 

bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 

Bebyggelsens næringsdel vil være på langt under 15000 m2. 

Videre punkt nr. 25:  

«Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.» 

Ønsket boligformål for deler av planområdet er i samsvar med formålet i kommunedelplan for 

Fredrikstad byområde 2011-2023). Det ønskes at uteoppholdsareal legges på takflater og balkonger, 

noe som er i strid med bestemmelsene i gjeldende byområdeplan. Det ble i den sammenheng foretatt 

en befaring på stedet og deretter en prosessledende beslutning i planutvalget (vedtatt 29.05.2019) der 

det ble bestemt at det i dette tilfellet kunne tillates at alt uteoppholdsareal ble lagt på tak. Dette 

momentet regnes dermed som avklart i den videre prosessen. 

Detaljreguleringen for Storveien 5 vil ellers være i tråd med overordnet plan når den blir lagt ut til høring. 

Konklusjon: Det ønskede tiltaket omfattes ikke av vedlegg I, og det utløses derfor ikke krav om KU med 

planprogram. 

7.1.2 Forskriften § 8, «planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn». 

Forskriftens § 10: «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn».  

Andre ledd: «Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter», bokstav a), størrelse, planområde og 

utforming. Det ønskede tiltaket omfatter at det legges ny bebyggelse over en eksisterende 

parkeringsplass. Næringsbygget, som utløser behov for vurderingen, skiller seg lite fra tidligere 

funksjoner på tomta mht. størrelse, planområde og utforming.  

Tredje ledd: «Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller 

tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med…,».  

Tredje ledd, bokstav a - h lister opp flere saksområder. Av disse er bokstav c), «statlige 

planretningslinjer», «statlige planbestemmelser» eller «regionale planbestemmelser», samt 

«rikspolitiske retningslinjer» relevante for vurderingen av tiltaket opp mot forskriften.  
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Vurdert opp mot «Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging», «Statlig 

planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» eller «Fylkesplanen Østfold 2050», er 

det naturlig å sette tiltaket inn i en større sammenheng. Hensikten med tiltaket er å tilrettelegge for 

boligbebyggelse innenfor byområdet, samt opprettholde næringsvirksomhet på bakkeplan. Å 

tilrettelegge for boliger og arbeidsplasser innenfor byområdet er i tråd med nevnte statlige 

planretningslinjer. 

Planmyndigheten vurderer at tiltaket ikke vil komme i konflikt med overordnede planbestemmelser eller 

retningslinjer, og dermed ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 8.  

Deler av det aktuelle planområdet er også innenfor faresone Flomfare (H320_1) i byområdeplanen. 

Dermed er bokstav h). relevant: «risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred 

eller flom.» 

Fjerde ledd: Etter fjerde ledd skal det vurdering av tiltakets virkninger «…ses hen til virkningenes 

intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, 

hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, …. , samt samlede virkninger av forslaget til 

plan eller tiltak…».  

All bebyggelse nært vassdrag vil kunne ligge utsatt til ved flom, noe som også er tilfellet her. Flomfaren 

innenfor planområdet vurderes ikke som større enn andre steder ved Seutelva. Grunnforholdene vil for 

øvrig vurderes og redegjøres for som en del av planarbeidet. 

Konklusjon: Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 

8.1.1 Avvik fra kommuneplanens arealdel  

Det er i hovedsak parkeringsdekningen som avviker fra gjeldende kommuneplan (byområdeplanen). 

Dette er gjort for å bidra til at nullvekstmålet i personbiltrafikken opprettholdes. Det vil heller legges til 

rette for økt bruk av sykkel og kollektivtransport som transportform.  

8.2 Landskap 

Fjernvirkningen vil endres noe som følge av tiltaket, da det i dag ikke er bebyggelse innenfor 

byggeområdet. Det nye bolig- og næringsbygget er tilpasset gateløpet i Elverksveien og omkringliggende 

bebyggelse. Sett fra nærområdet vil inntrykket endres ved at kvartalet vil framstå som mer bymessig. 

De nye bygningsvolumene er utformet slik at de ikke skal forstyrre solforholdene til boligblokkene i øst 

og syd mer enn nødvendig, se solstudier.  

Bebyggelsen i felt BFT4vil så vidt være synlig fra elvepromenaden langs Seutelva, men blir liggende bak 

eksisterende boligblokk langs vannet og vil ikke stikke seg nevneverdig ut. Den fysiske og visuelle 

tilgjengeligheten til Seutelva er ivaretatt. 
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Ny bebyggelse sees bak Floa terrasse. Bildet er fra elvepromenaden på andre siden av Seutelva. Til høyre for bildet finner vi Seut 
brygge, som er en boligblokk på 11. etasjer. 

8.3 Stedets karakter 

Karakteren på stedet endres ved transformasjonen fra parkeringsplass til en tettere og urban 

bygningstypologi. Det er lite som minner om by i kvartalet i dag, men det er en villet utvikling med 

fortetting og mer urban karakter på bebyggelsen innenfor byområdet. Den nye typologien vil likevel 

utformes slik at bygget tilpasser seg bebyggelsen i de tilstøtende områdene i sør og øst – men med en 

bymessig utnyttelse og bygningstypologi.  

8.4 Byform og estetikk 

Reguleringsbestemmelsene krever gjennom et forholdsvis detaljert kart og bestemmelser at 

arkitekturen skal gis en volumoppbygging, utforming og materialvalg som passer inn i området. 

Boligblokkenes høyde imøtegår skalaen til boligbebyggelsen i øst (Floa terrasse). Det er også lagt inn 

bestemmelser som sikres at bygningsvolumene i BFT4 skal ha samme materialitet i hele gavlveggen mot 

øst, for å hindre at parkeringskjelleren leses som en underetasje/sokkel. Den brede utetrappen fra Floa 

terrasse opp mot uterommet på parkeringsskjeller er lagt inn for å trekke uterommet ned mot det 

eksisterende boligbygget i felt BFK2. Bebyggelsen i felt BFT4 er orientert øst-vest for å ivareta 

solforholdene til bebyggelsen i best mulig grad, og for å understreke gateløpet i Elverksveien. 

Feltene innenfor reguleringsplanen utgjør sammen et kvartal. Da det i innspillsperioden ikke ble fanget 

opp ønsker om videreutvikling av de øvrige felter innenfor planen, er det ikke lagt inn andre føringer for 

disse feltene, annet enn en byggegrense langs kvartalets randsone og føringer fra bestemmelser i forrige 

reguleringsplan for kvartalet. 

I dag ser beboerne i boligbygget i felt BFK2 ut på en parkeringsplass i øst. Etter utbygging av felt BFT4 

vil disse se et mot et bymessig kvartal med noe næring, boliger og tilhørende grønnstruktur.  



Storveien 5  PlanID.: 3004 1191 
 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   60 

 

 

Diagrammatisk oppriss langs Elverksveiens nordside.  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke registrert kulturminner eller viktige bygningsmiljøer innenfor planområdet. 

Reguleringsbestemmelsene stiller derfor ikke spesifikke krav knyttet til bygningsvern eller annet vern. 

8.6 Forholdet 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 eller svartelistede dyr eller planter, viktige naturtyper eller 

kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. Hele planområdet er allerede bebygd.  

Det er ikke registrert grunnforurensing i planområdet, men det finnes en nedgravd tank for spillolje 

innenfor det varslede planområdet, noe som representerer potensiell lokal forurensing av grunnen. 

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 

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 transformasjon og 

fortetting av eksisterende bebyggelse i et sentrumsnært område. 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 er ikke vurdert som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Bortsett fra eventuelle tiltak for å hindre forurensing ved håndtering av massene i området, er det ikke 

behov for spesielle teknikker eller driftsmetoder i forbindelse med utbygging og framtidig bruk av 

området.  

8.6.1 Naturverdier 

Ikke relevant 
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8.6.2 Biologisk mangfold 

Ikke relevant 

8.6.3 Verdifull vegetasjon 

Ikke relevant 

8.6.4 Viltinteresser 

Ikke relevant 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planen sørger for at det nye bymessige småkvartalet i BFT4, som i dag er en parkeringsplass, åpnes for 

allmennheten. Det blir offentlig tilgjengelige lekearealer i bakgården, i et område som i dag mangler 

slike møteplasser. Utbyggingen vil dermed føre til flere arealer for rekreasjonsbruk i området. 

8.8 Uteområder 

Nybygget i BFT4 tilrettelegger for en ny offentlig tilgjengelig lekeplass og bakgård i et område få 

møteplasser i dag.  

8.9 Trafikkforhold 

8.9.1 Veiforhold 

Kjøreveisystemet endres i liten grad.  

8.9.2 Trafikkøkning/reduksjon 

Et større antall boenheter vil bidra med økt turproduksjon tilsvarende rundt 55 ÅDT. 

Utbyggingen legger opp til små husholdninger, sannsynligvis med en stor andel eldre mennesker. 

Samtidig ligger området sentrumsnært, og i tilknytning til et godt kollektivtilbud. Om man regner en 

turproduksjon på 2,5 turer pr. dag, vil boligøkningen bidra med en turproduksjon på om lag 55 ÅDT i 

tillegg til eksisterende trafikk. 

Det legges opp til en raus sykkelparkering, for å muliggjøre at mye av den økte trafikken til området skjer 

i form av bærekraftige transportmidler. 

8.9.3 Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet endres ikke, men vil kunne utvide/opprettholde reisetilbudet ved at området tilføres 

flere beboere og økt næringsvirksomhet.  

8.10 Barns interesser 
En utbygging i området vil ikke berøre områder egnet for lek og rekreasjon. Tvert imot vil en her etablere 

en bakgård slik at det blir egnet for lek- og uteopphold, i motsetning til dagens parkeringsplass. 

Lekearealet i bakgården vil ligge skjermet til for støy og biltrafikk, og vil ha gode solforhold. Ved kl. 15 

sommersolverv vil nesten hele lekeplassen ligge i sol (det gule feltet). Langt over halve bakgården vil ha 

sol på samme tidspunkt. 
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Figur 5 Solstudie, sommersolverv kl. 15. Det gule feltet viser foreslått plassering av lekeplass. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

Økt innflytting vil på sikt lede til behov for større skolekapasitet i området og sentrum for øvrig. Det 

antas at de fleste beboerne i området ikke har barn i skolepliktig alder, så det forventes ikke at 

skolekapasiteten blir presset med det første, som en direkte følge av utbyggingen.  

8.12 Universell tilgjengelighet 

Bakgården vil utformes i tråd med kravene til universell utforming gjennom terrassering, ramper og 

heiser.  

8.13 Energibehov – energiforbruk 

Tiltaket i felt BFT4 vil utformes som nybygg med strenge krav til energibruk. Den sentrale lokaliseringen 

gjør at energibehovet knyttet til transport vil være mindre enn om tiltaket lå mindre sentralt.  

8.14 ROS 

8.14.1 Rasfare 

Områdestabilitetsberegning viser at byggeområdet ikke ligger i noe potensielt løsne,- eller 

utløpsområde med tanke på geoteknisk stabilitet.  

8.14.2 Flomfare 

Området er i utgangspunktet flomutsatt i dag, og bidrar i seg selv med rask avrenning fordi det er mange 

harde flater i planområdet. I en framtidig situasjon vil overflater utformes på en måte som kan bidra til 

å fordrøye nedbøren og dermed redusere omfanget av håndtere urbane flommer i forbindelse med 
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kraftig nedbør. Planen krever derfor at overvannshåndteringen dimensjoneres etter en klimafaktor på 

1,5.  

8.14.3 Vind 

En utbygging i området vil i liten grad endre vindforholdene. Det er ingen vegetasjon i området, og det 

legges opp til forholdsvis lav bebyggelse som i liten grad vil påvirke mikroklimaet.  

8.14.4 Støy 

Planen krever at det skal avsettes minimum 50 kvm uteoppholdsarealer på bakkeplan pr. boenhet. Det 

vil være mulig å anlegge tilstrekkelig med felles støyfrie leke- og uteoppholdsarealer i arealene mellom 

bebyggelsen innenfor BFT4. Tiltaket vil i seg selv skape lite støy. 

8.14.5 Luftforurensing 

Planområdet er ikke spesielt utsatt for luftforurensning i Fredrikstadsammenheng, men ligger langs 

Storveien der det finnes lokal forurensning av partikkel og nitrogenoksider. Den nye boligbebyggelsen 

ligger imidlertid i ly bak den eksisterende bebyggelsen. Det vil være aktuelt å rette luftinntak i retning 

vekk fra veien.  

8.14.6 Forurensning i grunnen 

Det er gjort miljøtekniske grunnundersøkelser, og påvist grunnforurensning. Det vil utarbeides en 

tiltaksplan som redegjør for nødvendige avbøtende tiltak ihht. gjeldende regelverk ved gjennomføring 

av tiltaket. 

8.14.7 Beredskap og ulykkesrisiko 

Det er ingen kjente tema som tilsier at det er nødvendig å etablere særskilt beredskap for området, så 

lenge overvannshåndteringen opparbeides etter planen. Utearealer og veistruktur dimensjoneres slik 

at brannbil og andre utrykningskjøretøy skal kunne betjene planområdet. Der høydemateriellet til 

brannvesenet ikke kommer til, vil det opparbeides rømningsveier ihht. brannforskriften.  

8.15 Jordressurser/landbruk 

Ikke relevant 

8.16 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket innebærer utvidet bruk av eksisterende teknisk infrastruktur.  

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Flere beboere med behov for skoleplass eller hjemmehjelp vil påføre kommunen kostnader. På en 

annen side vil tiltaket bidra med både arbeidsplasser og attraktive boliger for potensielt gode 

skattebidragsytere.   

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen vil bidra til å etablere flere sentrumsnære boliger, noe som vil bidra til å øke attraktiviteten i 

Fredrikstad sentrum. En økning i antallet beboere vil i seg selv forsterke mulighetene for 

næringsutvikling og ytterligere arbeidsplassvekst, noe det er mangel på i Fredrikstad. Det legges også 
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opp til næringsarealer egnet for forretning og tjenesteyting på bakkeplan, noe som tilrettelegger for 

flere bynære arbeidsplasser. 

8.19 Interessemotsetninger 

I denne saken er den største interessemotsetningen at nærmeste nabo øst for BFT4 (Floa terrasse) ikke 

ønsker omfattende utbygging i nærområdet. De er i særdeleshet opptatt av solforhold. De har sine 

hoveduteplasser ut mot Seutelva i øst, men inngangsside med brede svalganger i vest. Å hensynta 

solforholdene for nabobebyggelsen i øst har vært førende for utformingen av prosjektet. Hadde 

blokkene innenfor BFT4 vært orientert nord-sør, ville dette gitt naboblokka i øst betraktelig dårligere 

solforhold. 

Soldiagrammene under viser nabobebyggelsens solforhold ved sommersolverv, etter utbygging av 

BFT4. Solstudiene viser at noen av boligene her vil få mindre sol kl 18.00 på inngangssiden ved 

sommersolverv. Ellers berører tiltaket i BFT4 Floa terrasse sine solforhold i liten grad. På gavlen nærmest 

nybygget er det ingen uteplasser. Alle boligene i Floa vil fra sin inngangsside se over til et grønt 

boligkvartal, framfor dagens parkeringsplass. 

 

kl. 0900 

 

 

kl. 1500 

kl. 1200 

kl. 1800 
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kl. 2100 

Mer omfattende sol-/skyggestudier finnes som et eget vedlegg, se vedlegg 6. 

Virksomheten Fredrikstad bil i felt BFT2 har spilt inn behov for å fortsatt kunne benytte seg av en 

adkomst mot syd for å opprettholde driften slik den foregår i dag. Denne passasjen er ivaretatt gjennom 

veien fra deres område mot syd, SKV3. Dette er ikke en vei der det vil være mye trafikk, men der enkelte 

biler vil kunne kjøre ut etter å ha vært på verksted. 

Innspillsperioden avdekket ikke andre interessemotsetninger som ikke anses løst gjennom planarbeidet. 

8.20 Avveining av virkninger 

Sentrale myndigheter ønsker å fortette i sentrumsnære områder. Transformasjon av Storveien 5 må 

ansees som et ledd i å nå dette overordnede målet, i det en del av byområdet transformeres fra 

markparkering og lager/lettindustri til bymessig bebyggelse i form av et småkvartal med passasje 

gjennom, næring på førsteetasjeplan og boliger i etasjene oppover. En transformasjon vil alltid endre 

bybildet. I dette tilfellet vil man kunne oppnå boliger med gode bokvaliteter, samtidig som nærmiljøet 

får en gevinst i form av en opprydding av gatebildet, og flere grønne flater og møteplasser i nærområdet. 

Nabo i øst er hensyntatt ved at bebyggelsen er trukket inn for å imøtegå høydene i bygningsvolumet 

her, og for å gjøre solforholdene for boligenes inngangsside best mulig, også etter utbygging. Samtidig 

har de nye boligene tilgang på gode uteoppholdsarealer, med en skjermet bakgård med 

ettermiddagssol, takterrasser med sol hele dagen og kvelden, og sydvendte private balkonger. 

Skal man nå målet om at størst mulig del av byveksten skal kunne skje innenfor byområdet, må en legge 

opp til en viss tetthet. En bymessig bebyggelse med høyder på 3-4 etasjer må kunne forventes i et 

transformasjonsområde som dette, som på sikt vil fungere som en integrert del av byen. På sikt er det 

sannsynlig at hele området mellom Storveien og Seutelva på sikt vil transformeres til et mer bymessig 

område, noe som er en ønsket utvikling, da dette er en del av Fredrikstads byområde. Dette 

småkvartalet må dermed anses som et første skritt i denne transformasjonen av området. 

9 Innkomne innspill 
Sammendrag av merknadene er gjengitt vedlegg til planbeskrivelsen. 

10 Vedleggsoversikt 
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen: 

1. Sammendrag av innspill til planarbeidet 



Storveien 5  PlanID.: 3004 1191 
 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   66 

 

2. Geotekniske grunnundersøkelser, datarapport, datert 19.06.2020.  

3. Geotekniske grunnundersøkelser, ROS-analyse, datert 18.08.2020.  

4. Renovasjonsteknisk plan, datert 27.04.2020  

5. Skisseforslag som underlag for planen - med snitt og illustrasjonsplan, datert 11.05.2020 

6. Solstudier. 

7. Miljøgeologisk grunnundersøkelse, Multiconsult, 22.06.2020 


