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§ 1. REGULERINGSFORMÅL
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jfr. Lov om
planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-5 og 12-6:

Bebyggelse og anlegg (PBL) § 12-5, nr 1:
- Sentrumsformål (S)
- Renovasjonsanlegg (R )

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL) § 12-5, nr 2:
- Kjøreveg (V1-2)
- Gang- og sykkelvei (GS)
- Gatetun (SGT)
- Fortau (F1-5)
- Parkeringsplasser/sykkelparkering (P1-4)
- Annen veggrunn, tilgang til tekniske anlegg (AVT)

Grønnstruktur (PBL) § 12-5, nr 3:
- Grønnstruktur (G)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL) § 12-5, nr 6:
- Ferdsel (FE)

PBL § 12-6 – Hensynssoner
- Støy – rød sone (H_210)
- Støy – gul sone (H_220)
- Flom (Flomfare H_320)

§ 2. FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1  Eierform (jfr. pbl § 12-7 nr. 2 og 14)
Områder for kjørevei, fortau, gatetun, gang-/sykkelvei, renovasjon og områder for
ferdsel på sjøen skal være offentlige. Område P1-4 er offentlig parkering, men område
P1 kan etter avtale med kommunen inngå i beregningen av krav til parkeringsplasser for
næring i planområdet.

§ 2.2  Estetikk (jfr. pbl § 12-7 nr. 1)
Kommunen skal påse at alle tiltak får en god estetisk utforming, både i seg selv og i
forhold til omgivelsene. Det skal vektlegges en helhetlig utforming – herunder også med
hensyn til bebyggelsesstruktur, skala (volumoppdelinger), form, materialbruk, fargebruk
og artikulering i selv selv og som del av bystruktur og bygningsmiljøet.

§ 2.3 Kulturminner (jfr. pbl § 12-7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren
varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven), §8.

§ 2.6  Energi og miljø (jfr. pbl § 12-7 nr. 8)
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for Fredrikstad Fjernvarme. Ny
bebyggelse som har behov for oppvarming skal tilrettelegges for vannbåren varme i form
av radiatorer og/eller gulvvarme. Våtrom i leilighetene kan ha elektrisk oppvarming.
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§ 2.7  Situasjonsplan (jfr. pbl § 12-7 nr. 4)
Det skal utarbeides plan og snitt for hele planområdet som vedlegges søknad om
tiltak/rammesøknad. Disse skal vise:

a. Nytt terreng skal vises på plan og snitt med nødvendige punkthøyder og
fallforhold med omkringliggende og eksisterende terreng. Høyder på veger, p-
plasser, fortau, elvepromenade, kaifront og inngangspartier skal angis
sammen med eventuelle støttemurer og ramper som er nødvendige for å
oppta nivåforskjeller.

b. Trafikkforhold med kjøreveier og gangveier, manøvreringsareal, parkering og
renovasjonsanlegg.

c. Tekniske forhold som avrenning og arealenes materialbruk.
d. Plan og snitt for utforming av grøntanlegg, gårdsrom og felles takterrasse. For

detaljerte krav til uteoppholdsarealer vises til bestemmelser i § 4.
e. Plan for belysning med angivelse av armaturtyper, lysretning og

skjermingsgrad.

§ 2.8  Parkeringsdekning for bil og sykkel, inkl gjesteplasser (jfr. pbl § 12-7 nr. 7)
Krav til bilparkering og sykkelparkering i planområdet skal være i henhold til krav i
kommunedelplan for byområdet. Boenhetene skal samlet ikke ha flere enn 0,5
parkeringsplasser i gjennomsnitt mer enn disse minimumskravene. Sykkelparkering skal
ha direkte adkomst fra gate eller adkomst via rampe eller sykkelrampe i trapp. Det skal
etableres parkeringsanlegg under gårdsrommet som har plass for både biler og sykler.

§ 3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jfr. pbl § 12-7 nr. 10)

§ 3.1 Trafikkområder
Trafikkområder i planområdet, det vil si kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei samt
gatetun skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.

§ 3.2 Parkeringsplass
Gateparkering (bil/sykkel) og innvendig parkeringsanlegg (bil/sykkel) i planområdet skal
være ferdig opparbeidet før det det gis brukstillatelse.

§ 3.3 Takterrasse og gårdsrom
Felles takterrasse og gårdsrom skal være opparbeidet i henhold til godkjent
situasjonsplan før det gis brukstillatelse.

§ 3.4 Renovasjonsanlegg
Renovasjonsanlegg skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.
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§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Sentrumsformål (S)
a) Innenfor område (S) tillates det etablert bebyggelse for sentrumsformål med

tilhørende parkering og felles utomhusanlegg. Hotell/overnatting tillates ikke.
1.etasje tillates nyttet til sentrumsformål, det vil si forretning, tjenesteyting, bolig,
kontor, bevertning, parkering, boder og tekniske rom. Publikumsrettede formål
(forretning/bevertning/kontor/tjenesteyting) skal etableres i gateplan på begge
bygningshjørner mot Tordenskiolds gate og i hele nordfasaden mot broa.

I 2. etasje og høyere tillates bare boligformål.

I underetasje tillates parkering og boder. (jfr pbl § 12-7 nr. 1).

b) Område med sentrumsformål tillates bebygd med inntil 100 % BYA. (jfr. pbl § 12-
7 nr. 2). Det tillates inntil 51 leiligheter.

c) Bebyggelsen skal ha veggliv plassert i formålsgrensene. Formålsgrense danner
byggelinje. Næringslokaler i første etasje skal ha brutto etasjehøyde på 4,2 m
målt fra overkant gulv til overkant gulv. Inngangspartier tillates tilbaketrukket fra
byggelinjen/formålsgrensen.

d) Balkonger tillates ikke utenfor byggelinje i første etasje. I 2. etasje og høyere
etasjer tillates balkonger til privat uteopphold utkraget inntil 1,0 m fra vegglivet
(ut over formålsgrense/byggelinje). Dette gjelder både mot gategrunn og mot
bryggepromenaden.  Utkragede balkonger over gategrunn tillates ikke glasset inn
og skal ha rekkeverk i maksimalt 1,3 m høyde.

Svalganger mot gaterom eller bryggepromenaden tillates ikke.

e) Mellom bygningskroppene skal det etableres et innvendig felles gårdsrom på nivå
med 2. etasje. Gårdsrommet skal være tilstrekkelig skjermet for støy, støv og
annen luftforurensing fra Kråkerøyveien og Tordenskioldsgate. Bebyggelsen skal
utformes slik at den danner en tett skjerm for gårdsrommet mot Kråkerøyveien
og Tordenskioldsgate.

f) Leiligheter skal være gjennomgående slik at alle får en stille side. Stille side skal
oppfylle kravene i Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442. Før
byggetillatelse gis skal det dokumenteres at fasader demper trafikkstøyen
tilstrekkelig for å ivareta kravene i Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442. Leiligheter mot Kråkerøyveien fra 3. etasje og høyere
skal minst være 60 kvm BRA for lettere å ivareta sikring mot støy.

g) Høyder
Maksimal gesimshøyde/mønehøyde er angitt på plankartet med kotehøyde.
Bestemmelsesgrenser i plankartet markerer sprang i høyde på over én etasje.
Fasaden mot bryggepromenaden og fasaden mot Kronprinsens gate skal ha
hellende gesims.

Utover angitte høyder tillates konstruksjoner/oppbygg som muliggjør adkomst til
takterrasse gjennom trapp/heis. Det tillates i tillegg konstruksjoner for tekniske
anlegg, for eksempel jethetter/avkast, med en høyde på maks 1,5 m over gesims
på inntil 1/10 av takflaten dersom de plasseres minst 1,5 m tilbaketrukket fra
vegglivet i formålsgrense. På takterrasse tillates åpne konstruksjoner som
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skjermvegg, pergola og lignende i en høyde på inntil 2,5 over ok gulv på inntil 1/3
av takflaten. Ingen konstruksjoner tillates imidlertid over kote 25,2.

Gårdsrom over første etasje skal etableres minst så stort som vist med
bestemmelsesgrense på plankartet. Svalganger tillatelse ikke i areal for gårdsrom,
men trapper til svalganger tillates innenfor bestemmelsesgrensen.

h) Felles uteoppholdsarealer for beboere i Tordenskiolds gate 9-13
Det skal etableres en felles takterrasse på minst 200 kvm. Takterrassen skal ha et
gjennomsiktig rekkverk i glass. Rekkverket skal være 1,6 m høyt og tett mot
Tordenskiolds gate slik at det skjermer mot støy for den som sitter. Rekkverket
skal være minst 1,5 m tilbaketrukket fra vegglivet i formålsgrense. Takterrassen
skal opparbeides med rik beplantning, tilstrekkelig sitteplasser og konstruksjoner
som med sin høyde gir skjerming og romdannelse.

I gårdsrommet skal det opparbeides minst 100 kvm felles uteoppholdsareal til lek
og opphold. Gangarealer regnes ikke med i arealet. Inntil 20 kvm av de 100 kvm
tillates opparbeidet under tak. Gårdsrommet skal ha et urbant preg og ha
beplantning. I gårdsrommet skal det etableres en lekeplass med minst vippedyr,
sklie og gummidekke som fallunderlag. Det skal også etableres sitteplasser.
Sitteplassene skal minst ha plass til seks personer og ha bord.

i) Private balkonger/terrasser
Boliger i 1. etasje skal ha fransk balkong. Boliger i 2. etasje og høyere skal ha
minst 3 kvm privat balkong. Minst 50 % av boligene totalt skal ha over 12 kvm
privat balkongareal. Leiligheter med fasade mot Kråkerøyveien skal ha balkong på
minst 3 kvm i en fasade som ikke vender mot Kråkerøyveien.

j) Summen av arealene for private balkonger/terrasser og felles uteoppholdsareal
for byggeområdet samlet skal være minst 15 kvm per leilighet i snitt.

k) Materialer i fasadene skal fortrinnsvis være glass, tre og zink.

§ 4.2 Overvann
Minst 300 kvm av takflaten i område for sentrumsformål S skal være dekket av sedum
eller lignende som fordrøyer avrenning av overvann.

§ 4.3 Ventilasjon
Bebyggelsen skal ha balansert ventilasjon for å sikre et godt inneklima i forhold til all
støy og luftforurensing utenfra og spesielt fra Kråkerøyveien. Luftinntak tillates ikke
plassert mot Kråkerøyveien.

§ 4.4 Støy
Fremtidig bebyggelse skal støybeskyttes slik at trafikkstøynivå ikke overskrider de
laveste verdiene i retningslinje T-1442 tabell 3, eller senere vedtatt forskrift, vedtekt
eller retningslinjer som erstatter nåværende krav. Unntatt er balkonger plassert i
formålsgrensen. I anleggsperioden skal nærområdet sikres mot støy- og luftforurensning
fra trafikk- anleggsmaskiner i henhold til retningslinje T-1442 og T-1520.

§ 4.5 Flomsikring
Konstruksjoner/bygningskonstruksjoner og materialer under kote + 2,5 skal tåle å bli
satt under vann. Det skal prosjekteres drenerings- og pumpesystemer for å fjerne vann
som kommer inn i konstruksjonen ved en eventuell flom. Materialer som brukes i
bygningskonstruksjoner under kote + 2,5 må tåle å bli satt under vann. Elektriske og
andre sårbare tekniske installasjoner skal plasseres høyere enn kote 2,5 meter for å
unngå skader på installasjonene.
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§ 4.6 Renovasjonsanlegg
Innenfor området R tillates renovasjonsanlegg med helt nedgravde beholdere.
Renovasjonsanlegget skal til enhver tid være tilgjengelig for kommunens renovasjonsbil.

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 5.1 Universell utforming av kjørevei og fortau
Gateløp og kryss skal utformes logisk slik at trafikkmiljøet blir lett å bruke, forstå og
huske. Enkle løsninger med klart definerte kryssteder og korte krysningsavstander
vinkelrett på fortau. Det skal være fast dekke som ikke gir for stor friksjon eller har for
store nivåforskjeller for personer med bevegelseshemming. Ved kryssteder skal det
benyttes nedsenket kantstein 20 mm for å opprettholde ledelinjer samtidig som man
skaper en rullestolvennlig overgang. Nedsenket fortau skal ha stigning på maks 1:12.
Det skal benyttes taktile overflater tilpasset synshemmede ved innganger,
fotgjengeroverganger osv.

§ 5.2 Kjørevei (V1 og V2)
V1 og V2 skal opparbeides med bredde på hhv minst 5,5 meter og 5 meter. (jfr. pbl §
12-7 nr. 1).

§ 5.3 Fortau (F1-6)
Adkomst til første etasje og parkeringskjeller skal løses uten ramper i fortausareal.

§ 5.4 Gang- og sykkelvei (GS)
Gang- og sykkelstien skal opparbeides som bryggepromenade langs elva. En minst 3 m
bred gjennomgående sone gjennom området skal fungere som kjørbar gang- og
sykkelsti. Sonen skal danne en linje uten brå retningsendringer. Kantene på sonen skal
danne naturlige ledelinjer. Området nærmest Kråkerøybroa skal belyses ekstra for å øke
trygghetsfølelsen under broa.

§ 5.5 Kjøreadkomst til bryggepromenaden (jfr. pbl § 12-7 nr. 7)
Det skal legges opp til driftsadkomst til bryggepromenaden i en bredde av minst 4,5 m i
både nord og syd. Adkomsten skal dimensjoneres for utrykningskjøretøy (brannvesen,
ambulanse, politi) med hensyn til dimensjonerende akseltrykk, bredder og kurvaturer.
(jf. PBL 12-7.4)

§ 5.6 Parkeringsområder (P1-P4)
Områdene P1-P4 skal opparbeides som gateparkering. Minst 10 % av parkeringsplassene
skal settes av til parkering for bevegelseshemmede. Sykkelparkering for besøkende skal
løses utendørs og skal etableres innenfor områdene P2-P4. (jfr. pbl § 12-7 nr. 7).

§ 5.7 Gatetun (SGT)
Gatetunet skal opparbeides med beplantning til et urbant uterom. Gatetunet skal ikke
være kjørbart med bil eller større kjøretøy.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

§ 6.1 Grønnstruktur (G)
I formål for grønnstruktur skal det etableres vegetasjon som danner en buffer mellom
byggeområde S og bryggepromenaden. (jfr. pbl § 12-7 nr. 1).
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§ 7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

§ 7.1  Ferdsel (FE)
Det tillates ingen form for oppankring og ingen installasjoner som kan hindre ferdsel i
området. Bruk av kaifront til longside fortøyning av båter tillates. (jfr. pbl § 12-7 nr. 2).


