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REGULERINGSBESTEMMELSER;   
Forslag til ENDRING AV DETALJREGULERING IHT PBL §12-3 FORDEL 
AV GNR 423, BNR 2, VÆRSTE; PLAN-ID 01061007 

 
BESTEMMELSENE GJELDER FOR OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED RP GRENSE. 
 
Planområdet inneholder følgende formål iht PBL §12.5: 

- PBL §12.5-1: BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Tjenesteyting / Institusjon / Forretning / Kontor / Parkeringshus (T / I / F / K / P)  1900 

 
- PBL §12.5-2: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN. INFRASTR. 

Kjørevei (o_V1 – 3)        2011 
Fortau (o_F)        2012 
Gang- og sykkelvei (o_GS1)       2015 
Annen veggrunn – grøntareal (o_VG1 – 5)     2019 
Kollektivholdeplass (o_K1, K2 – 3)      2073  
  

- PBL §12.5-3: GRØNNSTRUKTUR 
Park (o_P)        3050 
Vegetasjonsskjerm (o_VS)       3060  

 
Planområdet inneholder følgende hensynssoner iht PBL §12.6: 

- Sikringssone Frisikt        (H140_1-3) 
- Støysone         (H200_1) 
- Grøntstruktur hensynssone       (H500_1) 
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§1 FELLESBESTEMMELSER 
§1.1 FUNKSJONS- OG KVALITETSKRAV TIL BYGG, ANLEGG OG UTEAREALER (JF. PBL 
12.7-4) 
universell utforming  
Det skal innen planområdet utformes løsninger som er universelt utformet iht gjeldende lover 
og forskrifter. Dette gjelder områder for bebyggelse og anlegg (inklusive uteoppholdsareal, 
adkomstsoner og interne gangveier), områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(inkludert busslommer / -stoppesteder, leskur, fortau, gang- og sykkelveier og 
fotgjengeroverganger). For universell utforming i område for grønnstruktur – park; se §4.1. 
Universelt utformede arealer skal inneholde løsninger tilpasset forskjellige 
funksjonshemmede, bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede.  
 
Detaljerte løsninger og tiltak for utomhusarealer skal dokumenteres i beskrivelse og 
utomhusplan som følger søknad om tiltak. Det heftes rekkefølgebestemmelser til 
igangsettingstillatelse og brukstillatelse (jf. §1.5). 
 
§1.2 AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER (JF. PBL 12.7-6) 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner (arkeologiske), 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 
brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservator varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) §8. 
 
§1.3 KRAV OM FORSYNING AV VANNBÅREN VARME (JF. PBL §12.7-8) 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for Fredrikstad Fjernvarme. Nybygg innenfor 
det til enhver tid gjeldende konsesjonsområdet skal tilknyttes fjernvarme. Kommunen kan, 
ved spesielle vilkår som er beskrevet i Fredrikstad Kommunes vedtekter byområdeplanen og 
pbl § 27-5, gi dispensasjon fra kravet om tilkobling til fjernvarme. 
 
§1.4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (JF. PBL 12.7-10) 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det leveres detaljert utomhusplan som viser løsninger 
for universell utforming. Utomhusplanen skal godkjennes av Fredrikstad Kommune.  
 
Ved utbygging av planområdet skal alle utomhusarealer  (adkomstsoner, interne 
gangveier/plasser og felles uteoppholdsareal) være ferdigstilt iht godkjent utomhusplan før det 
gis ferdigattest. Kommunen skal ved brukstillatelse fastesette tidsfrist for ferdigstilling av 
utomhusarealene som gir hensiktsmessig fleksibilitet mhp årstid ved ferdigstillelse.  
 
Fortau (o_F på plankartet) skal ferdigstilles samtidig med siste utbyggingsfase innen 
planområdet, før området tas i bruk. 
 
Klarlegging av usikre grenser i planområdet skal være gjennomført før det gis 
igangsettingstillatelse.    
 
§1.5 KRAV OM NÆRMERE UNDERSØKELSER FØR GJENNOMFØRING AV PLANEN (JF. 
PBL 12.7-12) 
Det skal, før tiltak i planen utføres, undersøkes om det forekommer forurensning i grunn. 
Dersom det finnes forurensninger i grunnen over tillatte grenseverdier, skal disse fjernes / 
behandles i henhold til gjeldende krav fra forurensningsmyndighetene, og pålagt rydding skal 
utføres. 
 
Lokalstabilitet skal ivaretas ved detaljprosjektering av bebyggelse og anlegg, jf. geoteknisk 
notat utarbeidet av NGI (vedlegg 9).  
 
Det skal, før tiltak i planen utføres, undersøkes om det forekommer radon i grunn. Dersom det 
finnes radonstråling over tillatte grenseverdier, skal det iverksettes tiltak i forbindelse med 
utbygging. 
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Støypåvirket sone innen planområdet er lagt inn som egen hensynssone, jf. §5.1. Det skal, 
før tillatelse til tiltak gis, gjøres tilleggsvurderinger av tiltaket for å ivareta støykrav for omsøkte  
formål.  
 
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres for spesielt støyende og støvende 
arbeidsoperasjoner, med beskrivelse av tiltak, i samsvar med retningslinjer i T-1442 og T-
1520. 
 
§1.6 AREALFORDELING OFFENTLIG OG PRIVAT (JF. PBL 12.7-14) 
Arealer som skal overtas av det offentlige merkes i plankartet med en o_ foran formålsnavnet. 
Det refereres til benevnelsen på plankartet og i bestemmelsene for hvert formål. Innen 
planområdet er formålene o_V1 - 3, o_F, o_GS1, o_VG1 – 5, o_K1, o_P og o_VS offentlige. 
 
 
§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (IHT PBL 12.5-1) 
§2.1 TJENESTEYTING / INSTITUSJON / FORRETNING / KONTOR / PARKERINGSHUS 1900 
Vilkår, begrensninger og heftelser ved formålet 
Det er heftet rekkefølgebestemmelser til formålet, jf. §1.4. 
Det er heftet hensynssone til formålet, jf. §5.1. 
Formålet er vist som T / I / F / K / P på plankartet. 
 
Utforming, estetikk og bruk (jf. PBL §12.7-1)  
Bygningsmasse innen formålet skal følge kant gang- og sykkelvei langs Bjølstadforbindelsen. 
Bygningsmassen langs Bjølstadforbindelsen skal oppfattes som et sammenhengende veggliv 
med et helhetlig uttrykk. tillates utformet med ulike fasadeuttrykk, men sammenheng og 
helhet langs gateløpet skal ivaretas.  
 
Uttrykket av bygningsmassen mot grønnstrukturen i sør skal oppfattes fragmentert, oppdelt 
og tilpasse seg den skalamessig mindre boligbebyggelsen sør for K. G. Meldahls vei.  
 
Bygningsmasse langs Bjølstadforbindelsen og Glomboveien skal utformes etter følgende 
rammer:  

- Bygningsmassen kan stykkes opp i flere mindre bygg. Bygningsmassen skal deles 
opp i to separate bygg slik at siktlinje opprettholdes mellom gaten Stadion og Åsgård. 
Avstand mellom byggene skal være min. 14 meter. Det tillates gangbroer én gangbro 
mellom slike mindre bygg byggene i én av etasjene.  

- Det tillates kjeller under bygningsmassen formålet. Bygg / anlegg / installasjoner skal 
dimensjoneres som flomsikre opp til kotehøyde +2.50M (NN 1954).  

- Det skal innen formålet legges nødvendig kjøreadkomst, gang- og sykkelveier, evt 
felles uteoppholdsareal og parkering.  

- Minimum gulvkote 1.etg + 2.50M (NN 1954).  
 
Eksisterende bygg vest i planområdet (Helsehuset):  

Minimum 50% av arealet skal utføres med maksimal kotehøyde + 18.50M (NN 1954).  
Maksimum 15% av arealet kan utføres med maksimal kotehøyde + 26.50M (NN 
1954). Resterende areale skal danne kutt ned i eller hull / gjennomslag i 
bygningsmassen.  
Tekniske rom på tak tillates over maks gesimshøyde, men ikke over kote +26,5 m.  
   

Nytt frittliggende bygg øst i planområdet:  
Bygningen skal være lavest mot øst med maks. kotehøyde + 19,5 (4 etasjer) og 
trappes opp i høyde mot vest til maks. kotehøyde + 27 m (6 etasjer).  

 
Maks. 30 % av bygningens totale BYA kan gå opp til kote + 27 m (6 etasjer). 
Maks. 75 % av bygningens totale BYA kan gå opp til kote + 23,5 m (5 etasjer). 
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Formålet tillates utbygd med maksimalt BRA 15.000 25 000 m2 bygg over bakken (eksklusive 
parkeringarealer og overdekket areal). I tillegg tillates formålet utbygd med parkeringsareal i 
kjeller, på bakken eller i parkeringshus på maksimalt BRA 9.000 m2 7000 m2. Det skal kun 
regnes BRA for faktiske plan, og ikke for tenkte plan hver 3 meter. 
 
Innen formålet tillates flatt tak og skråtak med en maksimal takvinkel på 15 grader.  
 
Materialbruk innen formålet skal være materialer med egenkarakter som betong (inkl mur og 
puss), metall og glass med varierende farge og gjennomsiktighet. I tillegg til hovedmaterialene 
tillates naturstein og tre som sekundærmateriale. 
 
Vilkår for / evt forbud mot bruk av arealer og bygg (jf. PBL §12.7-2)  
Formålet tillates utbygd i faser. Ved delutbygging av formålet skal det, ved søknad om 
tillatelse til tiltak, redegjøres for opparbeidelsen av den til enhver tid resterende ubebygde 
delen av tomten. Planlagt opparbeidelse skal inngå i tillatelse til bygging av aktuelt tiltak. 
 
Det tillates en fleksibel arealfordeling innbyrdes for formålene tjenesteyting / institusjon /  
forretning / kontor og parkeringshus. Spesifisering av fordeling av arealtypene skal 
dokumenteres ved søknad om tiltak for siste byggetrinn. Andelen forretningsareal skal ikke 
overskride de til enhver tid gjeldende rammer definert i regional plan (ATPNG / Fylkesplan), 
arealdel til kommuneplan / sentrumsplan for Fredrikstad Kommune og i 
kjøpesenterforskriften. 
 
Det skal plasseres ny nettstasjon innen formålet. Plassering og løsning skal besluttes i 
samråd med FEAS. Ny nettstasjon skal integreres i bygningsmassen. 
 
Bygningsmasse langs Bjølstadforbindelsen skal hovedsakelig følge byggelinje som vist i plan, 
mens men mindre inntrukne partier tillates for å bryte opp fasaden, etablere inngangspartier, 
oppholdsareal og lignende.    
 
Bygningsmasse langs Glomboveien og mot grønnstruktur i sør / K. G. Meldahls vei skal ikke 
overskride byggegrense som vist i plan.  
 
Det er sammenfall mellom formålsgrense og byggegrense i vest (mot Glomboveien) og 
formålsgrense og byggelinje mot nord (Bjølstadforbindelsen).  
 
Der det tillates bygging i tomtegrense, skal det utføres bygningsmessige tiltak for å ivareta 
sikkerhet og vedlikehold av teknisk infrastruktur i gang- og sykkelveiene (Bjølstadforbindelsen 
/ Glomboveien). Løsning skal godkjennes av respektive netteiere før det gis igangsetting.  
 
Dersom nybygg medfører fjerning av eksisterende grønnstruktur skal det dokumenteres at 
tilsvarende overvannsfordrøyningseffekt ivaretas eller forsterkes.  
 
Trafikkregulerende tiltak og bestemmelser for parkering (jf. PBL §12.7-7) 
Parkeringsbehov for tiltak kan løses med parkering på terreng, i parkeringskjeller eller som 
parkeringshus i flere etasjer over terreng. Antall parkeringsplasser skal følge de til enhver tid 
gjeldende kommunale bestemmelser.  
 
Bilparkeringsdekning skal være min. 0,9 plass per 100 m2 BRA bebyggelse.  
Sykkelparkeringsdekning skal være min. 2 plasser per 100 m2 BRA bebyggelse.  
BRA for kjeller, tekniske rom, overdekket uteareal og tenkte plan i dobbelhøye rom skal ikke 
medregnes når p-dekning beregnes.  
 
Gjesteparkering,  parkering for handicappede, taxioppstilling og parkering for syklende skal 
legges i umiddelbar nærhet til hovedinnganger. Ved søknad om tiltak skal  dokumenteres 
hvordan parkeringskravet både for kjørende, handicappede, taxioppstilling og syklende 
oppfylles.  
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§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (IHT PBL 12.5-2) 
§3.1 KJØREVEI (2011)  
(o_V1 - 3 på plankartet) Detaljert utforming av avkjørsel fra fylkesvei (o_V1 og o_V3 på 
plankartet) skal godkjennes av Statens vegvesen (jf. PBL §12.7-4). 
 
§3.2 GANG- OG SYKKELVEI (2015)  
(o_GS1 på plankartet) Det skal gjøres trinnfrie løsninger både for gående/syklende og 
kjørende, også i overganger mot andre formål (jf. PBL §12.7-4). 
 
§3.3 KOLLEKTIVHOLDEPLASS (2073)  
(o_K1 + K2 - 3 på plankartet) Leskur (K2 og K3 på plankartet)  tillates integrert i 
bygningsmassen (jf. PBL §12.7-1). Utkraget takoverdekning tilknyttet leskur kan tillates ut 
over regulert byggelinje. Byggeplan for leskur skal godkjennes av Statens vegvesen før 
igangsetting.  
 
 
§4 GRØNNSTRUKTUR (IHT PBL 12.5-3) 
§4.1 PARK (3050)  
Det er heftet hensynssone H500 Grøntstruktur Hensynssone til dette formålet, se §5.2. 
 
Parken (o_P på plankartet) skal hensynta eksisterende vegetasjon. Det tillates å opprette 
gangveier, broer og mindre hvileplasser innen formålet så fremt dette ikke er til skade for 
biotop 360 (beskrevet i Rapport 1-1997 Biologisk Mangfold i Fredrikstad Kommune). Det er 
tillatt med rekreativ bruk av parken, men bruken skal skje slik at den ikke er til skade for 
stedlig flora (jf. PBL §12.7-2). 
 
Ved utforming av evt turstier / plasser / lekearealer i parken skal bevaring av vegetasjon og 
terreng vurderes opp i mot tilgjengelighet for alle. Det skal tilstrebes at områder som oppfattes 
som fellesområder er tilgjengelige for alle, samt at eksisterende grønnstruktur i så stor grad 
som mulig bevarer sin egenart. Stativer for sykkelparkering tillates etablert innenfor formålet 
forutsatt at ovennevnte hensyn ivaretas. Plassering, utforming og materialbruk skal tilpasses 
og underordnes park/grønnstruktur. (jf. PBL §12.7-4). 
 
§4.2 VEGETASJONSSKJERM (3060) 
For ytterligere å styrke biotop 360 og kantvegetasjon langs K. G. Meldahlsvei, skal planlagt ny 
vegetasjonsskjerm (o_VS på plankartet) langs K. G. Meldahls vei forsterkes / beplantes med 
vegetasjon / trær som ikke påvirker biotop 360 negativt, men som er med på å styrke og 
bevare biotopens egenart(jf. PBL §12.7-6). 
 
 
§5 HENSYNSSONER (IHT PBL 12.6) 
§5.1 STØYSONE (H200). 
For bebyggelse i støysonen skal det vurderes behov for tiltak mot støy. Ved søknad om 
tillatelse til tiltak skal det gjennomføres støyfaglige vurderinger med beskrivelse av 
nødvendige tiltak, slik at krav oppfylles i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje 
T – 1442. For innendørs støy gjelder krav i teknisk forskrift TEK / NS8175 klasse C (jf. PBL 
§12.7-3). 
 
§5.2 GRØNNSTRUKTUR HENSYNSSONE (H500) 
Edelløvvegetasjonen definert som biotop 360 i Rapport 1-1997 Biologisk mangfold i 
Fredrikstad Kommune skal forvaltes på en faglig riktig måte. Inngrep i eksisterende 
vegetasjon skal vurderes av fagmyndighet før det gis tillatelse til tiltak. Randssonebehandling 
/ tilvekst / utvidelse og forsterkning av vegetasjonen skal skje etter anbefalinger fra samme 
fagmyndighet (jf. PBL §12.7-6).  
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§5.3 SIKRINGSSSONE FRISIKT (H140) 
Det er lagt inn frisiktlinjer som definerer sikringssoner innen blandet formål mellom frisiktlinje 
og kryss, både ved avkjørsel ved Glomboveien, avkjørsel K. G. Meldahls vei og krysset K. G. 
Meldahlsvei / G. A. Stouslands vei. Det er lagt inn siktlinjer både for gang- / sykkelvei og 
kjørevei.  
 
Innen sikringssonene tillates ikke sikthinder over 0,5m mellom 0,5 m og 3 m høyde målt i 
forhold til tilstøtende veier, med unntak av enkeltstående stolper eller oppstammede trær med 
stamme mindre enn 10cm diameter. 


