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Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for
Verksbyen, B4

Fredrikstad kommune
(Nasjonal plan-ID: 01061146)

Dato for siste rev. av bestemmelsene: 15.01.2018
Dato for kommunestyrets godkjenning: 15.03.2018

§ 1. Generelt
§ 1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

§ 1.2 Reguleringsformål:
Pbl § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (B1-3)
- Uteoppholdsareal (UT)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Parkeringsplasser (på grunnen) (P1-2)

3. Grønnstruktur
- Vegetasjonsskjerm (VS)

§ 1.3 Hensynssoner:
Pbl § 12-6:

- Sikringssoner – frisikt

§ 2. Fellesbestemmelser
§ 2.1 Eierform (jfr. pbl. § 12-7 nr. 14)
a) Uteoppholdsareal UT, parkeringsplasser P1-2 og vegetasjonsskjerm VS er fellesarealer.
Arealene er felles for alle beboerne innenfor planområdet.

b) Blokkbebyggelse B1-3 er annen eierform.

§ 2.2  Støy (jfr. pbl § 12-7 nr. 4)
a) Alle boenheter innenfor gul støysone skal være gjennomgående og ha en stille side.

b) Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side. Herunder skal minimum ett soverom ligge mot stille side.

c) Støy på uteoppholdsareal skal ikke overskride Lden 55 dB.

d) Alle boenheter hvor ett eller flere rom for støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert, mekanisk ventilasjon.

e) Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak fremlegges en støyberegning med tilhørende
støyfaglig vurdering basert på den prosjekterte bebyggelsen for området. Vurderingen skal
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vise hvordan gjeldende krav til innendørs støynivå i boligen, støynivå utenfor vinduer til rom
med støyfølsomt bruksformål og i uteoppholdssoner kan overholdes. Avbøtende tiltak skal
fremgå av støyvurderingen.

§ 2.3 Fornminner (jfr. pbl § 12-7 nr. 6)
a) 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 i den utstrekning det kan berøre kulturminne og deres
sikringssone på 5 meter og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om  kulturminner av 9. juni
1978 nr. 50, (Kulturminneloven) §8.

§ 2.4  Utomhusplan (jfr. pbl § 12-7 nr. 4)
a) Det skal utarbeides en utomhusplan for hvert byggetrinn som vedlegges søknad om
tillatelse til tiltak. Planen skal vise utforming av ubebygde areal og fellesarealer.
Utomhusplan(er) skal redegjøre for eksisterende og framtidig terreng, behandling eller
beplantning av fyllinger og skjæringer, evt. forstøtningsmurer med kotehøydeangivelser, evt.
andre arealavgrensende tiltak (gjerder etc.) og evt. støyskjermingstiltak, vegetasjon som skal
bevares eller fjernes, ny beplantning, materialbruk på flater i fellesarealer og på private
uteplasser, utforming av / utstyr på lekeplasser, overvannshåndtering, renovasjonsløsning og
utomhusbelysning.Overvann skal ledes til bekken sør for planområdet. Utomhusplan skal
godkjennes sammen med igangsettingstillatelse.

b) Alle boenheter skal ha privat uteoppholdsareal på balkong og/eller på terreng. Det skal
avsettes minimum 80 m2 brukbart uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet. Minimum 50 % av
MUA skal være fellesareal og ligge på terreng. For hver 30. boenhet skal det avsettes arealer
til nærlekeplasser på minst 100 m2.

§ 2.5 Parkeringskrav (jfr. Pbl § 12-7 nr. 7)
a) Det skal opparbeides minimum 1 parkeringsplass og maksimum 1,5 parkeringsplasser pr.
boenhet. Dette omfatter også gjesteparkering og parkering for bevegelseshemmede.

b) 5 % av biloppstillingsplassene skal være dimensjonert for bevegelseshemmede.

c) Ved etablering av parkeringsanlegg på bakken skal utforming og bruk av belysning,
materialbruk og beplantning fremgå av utomhusplan. Parkeringsanlegg bør skjermes med
vegetasjon.

d) Det skal anlegges minst 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Minimum 0,2 plasser pr.
boenhet skal være i felles, utvendig sykkelparkering. Sykkelstativ må være utformet med faste
innretninger slik at syklene kan låses fast. Plass for sykkelparkering bør ha fast dekke.
Sportsboder kan benyttes til sykkelparkering og inngå i beregningen av antall plasser.

§ 2.6 Grunnforhold (jfr. Pbl § 12-7 nr. 12)
a) Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det fremlegges geoteknisk vurdering. Vurderingen
skal redegjøre for de geotekniske forholdene og løsninger for tiltak som berører disse.
Eventuelle avbøtende tiltak skal fremgå av vurderingen.

§ 2.7 Renovasjon (jfr. Pbl § 12-7 nr. 4)
a) Renovasjon skal være med nedgravde løsninger. Endelig plassering og utforming skal
framgå av utomhusplan. Renovasjonsløsning skal godkjennes av kommunen.
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§ 2.8 Avkjørsler (jfr. Pbl § 12-7 nr. 4)
a) Plassering av avkjørsler vist med piler på plankartet er veiledende. Endelig plassering og
utforming skal framgå av utomhusplan og søknad om tillatelse til tiltak.

§ 2.9 Universell utforming (jfr. Pbl § 12-7 nr. 4)
a) Bebyggelse og utomhusanlegg skal utformes etter prinsippene om universell utforming og
tilgjengelighet for alle.

§ 3. Rekkefølgebestemmelser (jfr. Pbl § 12-7 nr. 10)
§ 3.1 Støy
a) Eventuelle støyskjermingstiltak skal være ferdig før brukstillatelse gis. Dette gjelder
støyskjermingstiltak som er aktuelt for det enkelte byggetrinn.

§ 3.2 Utomhusanlegg/ grønnstruktur
a) Før bebyggelsen kan tillates tatt i bruk skal naturlig tilhørende utomhusområder være
ferdigstilt i henhold til godkjent utomhusplan. Dersom bebyggelse blir tatt i bruk vinterstid,
skal tilhørende utomhusarealer være ferdig opparbeidet påfølgende vår.

§ 3.3 Trafikkområder
a) Før ny bebyggelse tillates tatt i bruk, skal krysset Sorgenfri Allé / Galtungveien være ferdig
etablert. Når krysset Sorgenfri Allé / Galtungveien etableres, skal samtidig Galtungveien
bygges om (i henhold til reguleringsplan for Sorgenfri (plan-ID 01066544)).

b) Før arbeidet med krysset Sorgenfri Allé / Galtungveien og omlegging av Galtungveien
påbegynnes, skal byggeplan for tiltaket være godkjent av Statens vegvesen.

§ 4. Bebyggelse og anlegg (jfr. Pbl § 12-7 nr. 1)
§ 4.1 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (B1-3)
a) Innenfor byggeområdene B1-3 tillates oppført boligbebyggelse i form av blokker. For felt
B1 er maksimalt tillatt BYA = 45 %. For felt B2 og B3 er maksimalt tillatt BYA = 50 %.
BYA skal regnes samlet for hele delfeltet selv om delfeltet kan deles opp i flere
matrikkelenheter.

b) For B1 og B3 er maks. gesims- og mønehøyde 17,5 meter fra gjennomsnittlig planert
terrenghøyde rundt bygningen. Maks. gesims- og mønehøyde mot sør er 16,5 meter. Kravet
gjelder ikke gavlfasader mot sør. For bygg innenfor B1 plassert på parkeringskjeller regnes
gesims- og mønehøyde fra topp dekke på parkeringskjeller. Maks. høyde på topp dekke
parkeringskjeller er kote + 5,1.

c) For B2 er maks. gesims- og mønehøyde 14,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
Maks. gesims- og mønehøyde mot sør er 13,5 meter. Kravet gjelder ikke gavlfasader mot sør.

d) Sør for «regulert høyde» på delfelt B3 er maks. gesims- og mønehøyde 14,0 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng.

e) Bebyggelsen skal ha pulttak med takvinkel minimum 6o, og høyeste møne skal være mot
nord, øst eller vest.

f) Takoppbygg for heis, ventilasjon osv. tillates inntil 1,5 meter over maksimal mønehøyde.

g) Gulv i første etasje skal minimum være på kotehøyde + 2,5.



Reguleringsbestemmelser Verksbyen, B4 (plan-ID 01061146), Fredrikstad kommune __________07.02.2017

_________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS           Side 4 av 5

h) Viste omriss av planlgt bebyggelse på plankartet er veiledende. Bygningsstruktur og
retning på bebyggelsen skal være som vist på plankartet.

i) Bebyggelse kan plasseres helt inn til formålsgrense med mindre det er anvist byggegrense
på plankartet.

j) Innenfor B1 skal bebyggelsen fordeles på minimum 3 bygninger. Bygninger med felles
inngangssone og/eller forbundet med svalganger regnes som én bygning. Avstand mellom
bygningene skal være minimum 15 meter. Bebyggelsen skal utformes slik at det er
gavlfasader som ligger nærmest Sorgenfri Allé. Maks. bredde på gavl mot Sorgenfri Allé er
12 meter eksklusive svalganger og balkonger.

k) Innenfor B1 skal det opparbeides parkeringskjeller. Parkeringskjeller kan tillates inntil 1
meter utenfor viste byggegrense mot vest og til formålsgrense mot sør. Parkeringskjeller skal
legges så lavt som mulig i forhold til grunnvannsstand. For å skjule parkeringskjelleren best
mulig, og dempe inntrykket av parkeringskjelleren, skal endelig terreng så langt det lar seg
gjøre fylles opp rundt p-kjeller. Endelig utforming av parkeringskjeller skal framgå av søknad
om tillatelse til tiltak. I parkeringskjellere skal det legges til rette for senere etablering av
ladestasjoner for el-bil.

l) Alle nye boliger skal tilrettelegges for vannbåren varme.

§ 4.2 Uteopphold (UT)
a) Innenfor delfelt UT tillates tilrettelagt arealer for både lek og parkmessig opparbeidelse.
Endelig løsning og fordeling mellom de ulike funksjonene skal framgå av utomhusplan for
delfeltet. Utomhusplan skal være godkjent av kommunen sammen med igangsettingstillatelse.

b) Det tillates ikke oppført bygninger i uteoppholdsområdene. Unntak kan gjøres for mindre
lekehus som naturlig hører hjemme i et lekeområde eller lydskjermende konstruksjoner.

c) Innenfor UT skal det opparbeides kjørbar gangvegforbindelse mellom Capjonstien/P2 og
B2/Galtungveien. Gangvegen skal kunne fungere som adkomst for av- og påstigning,
varelevering, utrykningskjøretøy, drosje osv., og skal ikke være åpen for ordinær motorisert
ferdsel.

§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. Pbl § 12-7 nr. 4)
§ 5.1 Parkeringsplasser på grunnen (P1-2)
a) P1-2 skal ha funksjon som p-plass for beboere og gjester innenfor felt B1-3. Endelig
utforming skal framgå av utomhusplan.

§ 6. Grønnstruktur (jfr. Pbl § 12-7 nr. 4)
§ 6.1 Vegetasjonsskjerm (VS)
a) VS skal fungere som ekstern skjerm samtidig som det skal fungere som en del av
overordnet grønnstruktur langs Sorgenfri Allé. Utforming av VS skal framgå av utomhusplan.

§ 7. Hensynssoner (jfr. Pbl § 12-7 nr. 4)
§ 7.1 Sikringssoner – frisikt
a) I området mellom frisiktlinjer og vegformål (frisiktsoner) skal det i avkjørsler og vegkryss
være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær med
tilfredsstillende oppkvisting kan tillates.
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b) I avkjørsler mot Capjonstien skal det være frisikt 4x20 meter. Mot gang-/sykkelveg langs
Sorgenfri Allé skal frisikt være 3x25 meter.


