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1 PLANINITIATIV 07.08.2017 
Planinitiativ sendt Fredrikstad kommune 07.08.2017: 
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2 INNSPILL TIL PLANINITIATIV 
Planinitiativet av 07.08.2017 ble sendt på intern høring i kommunens virksomheter.   
Under følger et sammendrag av innspill etter internhøringen.  
 

2.1 Fredrikstad kommune Barnetalsperson, 21.08.2017 
Kommentarer fra barnetalsperson er knyttet til barnehageformål og flytting av dette. Det 
er en massiv utbygging av området og viktig at det avsettes areal til barnehageformål. 
Barnehageareal er avsatt i syd, mot dammen. Barnetalsperson er negativ til flytting 
østover, nærmere riksvei 111 av hensyn til at det vil være vesentlig mer støy i østre 
område enn der barnehagen opprinnelig er tegnet inn. Begrunnelse for å flytte 
barnehageformålet fremkommer ikke, men dersom det blir aktuelt må det tilkomme 
avbøtende tiltak for å redusere støy. Barnetalsperson ønsker i utgangspunktet ikke at 
barnehageformål flyttes.  

 
 
 
Drøfting og kommentarer knyttet til innspillet framgår av referat fra oppstartsmøte nedenfor.  
  



DETALJREGULERING – VERKSBYEN FELT B3, B-2 OG DEL AV B2 - DOKUMENTASJON AV MEDVIRKNING I 
PLANARBEIDET  
 

4 av 30  

3 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE MED FREDRIKSTAD 
KOMMUNE REGULERING, 11.10.2017 
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4 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 12.01.2018 
 

4.1 Annonse i Fredriksstad Blad 12.01.2018: 
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4.2 Varslingsbrev av 10.01.2018 
Varslingsbrev av 10.01.2018 sendt naboer, myndigheter og berørte parter og kunngjort 
på kommunens hjemmeside:  
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5 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART 12.01.-12.02.2018 
 

5.1 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 12.01.2018 med frist for innspill 12.02.2018.  
Innspill er mottatt fra følgende parter:  

1. Nabbetorp Historie- og museumslag v/Harald Hauglin, 10.01.2018 
2. BaneNOR, 11.01.2018 
3. Fiskeridirektoratet, 22.01.2018 
4. Fredrikstad kommune Miljø og Landbruk, 25.01.2018 
5. Thorbjørnsen og Terje Gjølberg (Sarpsborgveien 141 m.fl.), 31.01.2018 
6. Lars Petter Helgesen (Bruksgata 16), 31.01.2018 
7. Hafslund Nett AS, 06.02.2018 
8. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 06.02.2018 
9. Fredrikstad kommune, etat for kommunalteknikk, 07.02.2018 
10. Ellen-Grethe Bøe (Sorgenfri allé 3A), 08.02.2018 
11. Østfold fylkeskommune, 08.02.2018 
12. Fredrikstad Fjernvarme AS, 09.02.2018 
13. Fylkesmannen i Østfold, 09.02.2018 
14. Kystverket, 09.02.2018 
15. Øyvind Larsen, 11.02.2018 
16. Statens vegvesen, 12.02.2018 

 
Innspillene følger som vedlegg til planforslaget.  
Under følger en oppsummering av innspillene med forslagsstillers kommentarer vist innrykket, i 
kursiv. 
 

5.1.1 Nabbetorp Historie- og museumslag v/Harald Hauglin, 10.01.2018 
Det har tidligere gått ler-ras i området. Setningstid må beregnes og godkjennes før byggestart.  
Landskapsarkitektoniske hensyn må tas. Spor etter næringsvirksomheten (leireuttak og 
teglverk) i området bør bevares; Pater Nostergroper og store merker i terrenget etter graver 
og vægger med kabellinje som går fra midt i skolegården på Sagabakken skole og helt ned til 
Narnte teglverk. Sagbruks- og teglverksvirksomheten i området har i stor grad bidratt til 
utvikling av Fredrikstadsamfunnet.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Geotekniske undersøkelser og vurdering av områdestabilitet er gjennomført i 
planarbeidet. Lokalstabilitet skal vurderes og ivaretas ved videre prosjektering og 
utførelse, i henhold til gjeldende regelverk.   
 
Når det gjelder landskapsarkitektoniske hensyn og ivaretakelse av spor etter 
næringsvirksomheten i området vil dette vurderes i helhetlig utomhusplan inkl. 
friområdene ved Sorgenfridammen og legges til grunn for detaljprosjektering og 
byggesaker i planområdet. 

 
5.1.2 BaneNOR, 11.01.2018 

BaneNOR har ingen merknader.  
 

5.1.3 Fiskeridirektoratet, 22.01.2018 
Fiskeridirektoratet har ingen merknader.  
 

5.1.4 Fredrikstad kommune, Miljø og Landbruk, 25.01.2018 
Naturmangfold 
Hevingen av vannspeilet i Sorgenfridammen på 90-tallet og etableringen av diverse 
vannplanter har medført at insekter, virvelløse dyr og våtmarkstilknyttede fuglearter, hvorav 
noen rødlistede, har funnet området. Miljø og landbruk (M&L) viser til rapporten forslagsstiller 
Arca Nova har fått utarbeidet; ”Sorgenfridammen – Utredning angående ivaretakelse av 
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biologisk mangfold” og ser positivt på at utbygger ønsker å ha en dam med tilhørende dyreliv i 
planområdet. Rapporten bør legges til grunn for planarbeidet for B3, B-2 og del av B2.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget gir større friområdearealer nord for dammen enn Sorgenfriplanen la opp 
til. Det er tatt inn bestemmelse om at biologisk mangfold-rapportens intensjoner skal 
ivaretas ved utbygging og landskapsutforming. Forholdet til naturmangfoldloven er 
vurdert.  

 
Plassering av barnehage:  
M&L mener lokalisering av barnehagen slik den er plassert i gjeldende reguleringsplan bør 
opprettholdes. Plasseringen vurderes som den beste løsningen mht. støybelastning, god 
tilgjengelighet og med hensyn til å begrense økt trafikkbelastning som oppstår ved levering og 
henting av barn. Det er viktig å ta hensyn til at en barnehage i seg selv produserer støy som 
kan plage de nærmeste naboene. Lokalene og uteområdene skal uformes slik at de fremmer 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, med gode muligheter for lek, sosial 
kontakt og rekreasjon.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Barnehagens plassering opprettholdes som i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende 
sentrale retningslinjer og normer skal legges til grunn for lokalene og utearealer.  

 
Støy og støv/luftforurensning:  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) forutsettes lagt til grunn, 
og støyfaglig utredning skal belyse innendørs og utendørs støynivå, stille side og tilgang til 
egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå.  
 
Retningslinjen skal også legges til grunn ved planlegging av bygge- og anleggsvirksomhet, 
mht. at grenseverdier for støy skal overholdes i byggefasen. Det bør etableres gode 
varslingsrutiner til naboer ved spesielt støyende arbeider, og avbøtende tiltak må vurderes 
gjennom anleggsperioden.   
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet (T-1520) skal legges til grunn i byggefasen for å 
begrense ulemper for naboer knyttet til luftforurensning/støv fra bygg og anleggsvirksomhet.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Støyutredning etter retningslinjen er gjennomført. Det er tatt inn bestemmelser som 
sikrer tilstrekkelig støyskjerming, samt informasjon og hensyn til omgivelser mht. 
spesielt støyende og støvende i byggefasen.  

 
 
5.1.5 Svein Arne Thorbjørnsen og Terje Gjølberg, Sarpsborgveien 141 m.fl, 

31.01.2018 
Thorbjørnsen og Gjølberg er hjemmelshavere til naboeiendommer (303/950, 951, 1444 og 
1599). Thorbjørnsen bor i Sarpsborgveien 141. 
1) Gjølberg er ikke varslet med brev. 
2) Høyden på bebyggelse i front av Sarpsborgveien 141 er vesentlig slik at vi ikke mister 

solnedgangen på noe tidspunkt.  
3) Flytting av barnehage kan skape økt støy for oss, hvis den flyttes nærmere. Barnehage er 

næring og da er spørsmålet om det ikke trengs konsekvensutredning.  
4) Vaggærgata er på opprinnelig reguleringsplan tegnet inn på vår eiendom og forsøkt bygd 

der. Vi hadde dialog med Planbo om problemet, men de gikk konkurs før vi fikk noen 
avtale/innrømmelse. Det står tross alt i eksisterende reguleringsplan at eksisterende 
eiendomsgrenser skal respekteres.  
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Forslagsstillers kommentar:  
1) Brev ble sendt Gjølberg, men ikke mottatt. Han er imidlertid gjort kjent med 

varselet via nabo Thorbjørnsen. Det er avtalt at framtidig korrespondanse skjer via 
e-post.  

2) Høyden på bebyggelsen i forhold til gjeldende reguleringsplan for området, samt 
soldiagram er vist i planbeskrivelsen. Det legges ikke opp til vesentlige endringer.  

3) Barnehagen flyttes ikke. Planen er vurdert opp mot forskrift om 
konsekvensutredning (KU) og det er vurdert at planen ikke utløser krav om KU, jf. 
kap. 2.5 i planbeskrivelsen.   

4) Planforslaget innebærer ingen endring av Vaggærgata langs Thorbjørnsens og 
Gjølbergs eiendommer, i forhold til gjeldende vedtatt reguleringsplan for Sorgenfri. 

 
5.1.6 Lars Petter Helgesen, Bruksgata 16, 31.01.2018 

Pettersen er nabo til planområdet (Bruksgata 16).  
Detaljreguleringen må ses i sammenheng med øvrige delfelt og gjeldende regulering. 
Utbygger har i delfelt KS2 og B4 utfordret byggehøyder. Den gamle arbeiderbebyggelsen på 
Sorgenfri ligger lavt i terrenget og den nye bebyggelsen i KS2 og B4 vil ligge høyere i 
terrenget og med høyere bygg. Hvis det i tillegg etableres inntil 7 etasjer mot nordøst vil den 
gamle bebyggelsen bli totalt dominert av høye bygg og alle synsfelt vil være sperret. 
Rådmannen har tidligere vært skeptisk til økte byggehøyder og at det kan skape presedens 
på resterende felt. Det kreves, med oppsettende virkning, at det gjennomføres en helt ny 
regulering for hele området rundt Sorgenfridammen. Dispensasjoner for byggehøyder kan 
neppe sies å være i tråd med planloven for et så omfattende utbyggingsprosjekt. Ulempene vil 
være større enn fordelene. Høydebegrensningene ble regulert i 2005 for å dempe negativ 
dominans og påvirkning på et boligområde som skal vernes. Dispensasjon vil vesentlig 
tilsidesette gjeldende reguleringsplan og være enormt negativt for eksisterende bebyggelse 
som vil bli liggende skyggelagt av høy blokkbebyggelse.  
 
Flytting av barnehagen lenger øst vil føre til mer interntrafikk til og fra i forbindelse med 
henting og er neppe i tråd med føringer ang. trafikk og forurensning. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Detaljplanforslaget er sett i sammenheng med øvrige delfelt og gjeldende regulering. 
Se planbeskrivelsen kap. 6 og kap. 7 om bl.a. byggehøyde, forholdet til gjeldende plan 
og omkringliggende bebyggelse etc. Det foreslås mellom 3 og 5 etasjes høy 
bebyggelse, den laveste er plassert mot arbeiderboligbebyggelsen, nettopp for ikke å 
virke for dominerende mot denne småhusbebyggelsen. Åpninger og siktlinjer mellom 
bebyggelsen, samt utvidet friområde rundt dammen er prioritert. Sol-/skyggeforhold er 
beskrevet i planbeskrivelsen kap. 6, og planforslaget kan ikke sies å gi vesentlig 
endrede skyggeforhold for omgivelsene.  
Barnehagen flyttes ikke.  

 
5.1.7 Hafslund Nett, 06.02.2018 

Hafslund Nett har kun områdekonsesjon i Onsøy og har dermed ingen merknader.  
 
5.1.8 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 06.02.2018 

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, 
erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
1) Flom, erosjon og skred: God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å 

forebygge skader fra flom, erosjon og skred. TEK17 setter tydelige krav til disse tema ved 
planlegging og utbygging. Det er ofte behov for detaljert fagkyndig utredning av fare på 
reguleringsplannivå.  
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2) Vassdrag og grunnvannstiltak: Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

3) Energianlegg: Planen må ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen.  

4) Anbefalte veiledere og verktøy ved oppstart av planarbeidet: NVEs karttjenester, NVEs 
veileder 2/2017 om nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder 
i arealplanlegging, NVEs retningslinje 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar, NVEs 
sjekkliste for reguleringsplan, samt flere nyttige veiledere og verktøy på nve.no/arealplan. 
NVE kan kontaktes ved konkrete spørsmål.  

5) NVE skal ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn dersom den berører deres saksområder. 
Kommunen skal vurdere om planen ivaretar nasjonale/regionale interesser. Vurdering av 
de ulike interessene skal være vurdert og framgå av plandokumentene. Relevante 
fagutredninger må vedlegges. NVE prioriterer innspill der det ved oversendelse bes om 
faglig bistand til konkrete problemstillinger.   

 
Forslagsstillers kommentar:  
Planområdet ligger i område med marine avsetninger. Som følge av dette er det i 
planarbeidet innhentet geoteknisk vurdering av fagkyndig etter NVEs retningslinjer og 
veiledere. Geoteknisk rapport følger som vedlegg til planforslaget.  
Sorgenfridammen er allerede regulert og det legges ikke opp til endringer ifht. vedtatt 
plan. Planområdet ligger i fjernvarmekonsesjonsområde, som omtalt i 
planbeskrivelsen.  

 
5.1.9 Fredrikstad kommune, etat for kommunalteknikk, 07.02.2018 

1) Det bør vurderes om innkjøringen til området skal tas fra sidegater og ikke fra Sorgenfri 
allé.  

2) Det er tidligere opplyst fra utbygger at det er ønske om treallé i grøntarealet/grøfta mellom 
Sorgenfri allé. Løsning må vurderes.  

3) Kapasiteten på avløpsnettet må vurderes.  
4) Det bør knyttes rekkefølgebestemmelse for ferdigstillelse av arealene ned mot dammen.  
5) Det må avsettes gode arealer til leke- og oppholdsarealer.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
• Innkjøring til p-anlegg planlegges hovedsakelig fra internveier/sidegater, jf. 

plankartet. Det er etablert en ny avkjørsel til planområdet (SGT1) fra Sorgenfri 
allé. Sorgenfriplanen (gjeldende reguleringsplan) åpner for dette.  

• Det er avholdt møte med FK kommunalteknikk om etablering av trerekker og 
gatelangs parkering langs Sorgenfri allé. Kommunen ønsker ikke at det skal 
reguleres for dette. I planforslaget er det foreslått bestemmelse om at sideareal til 
offentlig vei skal opparbeides med grønt preg.  

• Til grunn for gjeldende utbyggingsavtale ligger bl.a. plan for VA-anlegg som skal 
være dimensjonert for utbyggingen i planområdet. Kapasitet vil gjennomgås og 
vurderes nærmere ved detaljprosjektering/før utbygging.  

• Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av arealene ned mot 
dammen.  

• Det er satt av gode arealer til lek- og uteopphold, se planbeskrivelsen kap. 6.12. 
 

 
5.1.10 Ellen-Grethe Bøe, Sorgenfri allé 3A, 08.02.2018 

Bøe protesterer mot så høye blokker som Arca Nova har planer om ved Sorgenfridammen. 
Hun la gjeldende plan og regulert byggehøyde til grunn da hun kjøpte sin leilighet med utsikt 
til Sorgenfridammen, og henviser til at gjeldende plan fastsetter at område B-2 er for offentlig 
formål, barnehage med maks gesimshøyde 4,0 m og maks mønehøyde 8 m. Ut fra dette 
undertegnet hun kontrakt om kjøp av sin leilighet. Bøe tilbringer det meste av tiden i sin 
leilighet og utsikt til natur og fuglelivet er avgjørende for Bøes velbefinnende og livskvalitet. 
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Bøe ønsker ikke forringet livskvalitet og –glede ved at det settes opp høye blokker der, og 
håper dette blir lagt til grunn for de videre planene for området.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
I felt B3 og B2 (nærmest Sorgenfri allé), legger gjeldende reguleringsplan til rette for 
blokkbebyggelse med gesimshøyde 14 m og mønehøyde 17 m, dvs. 4 ½ etasjes 
bebyggelse. Regulert barnehage ligger sør for disse, nærmere dammen og friområdet.  
I felt B2 legger gjeldende plan til rette for bebyggelse med 4 ½ etasje i nord, og 
mellom 3 og 6 etasjer langs østsiden av Sorgenfridammen.  
 
I nytt planforslag legges det opp til variert byggehøyde mellom 14,5 og 18 m pluss evt. 
skråtak på inntil 2,5 m høyde. Dvs. bebyggelse i 4 - 5 etasjer langs Sorgenfri allé og 5 
etasjer for bebyggelsen nærmest dammen. Samtidig sikres flere åpninger mellom 
bebyggelsen med atkomst og siktlinjer mellom Sorgenfri allé og dammen, og et større 
friområde enn i opprinnelig reguleringsplan. Illustrasjoner og redegjørelse for foreslåtte 
høyder og forholdet til gjeldende plan framgår av planbeskrivelsen kap. 6 og 7.1.3. 

 
5.1.11 Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen, 08.02.2018 

Østfold fylkeskommune (ØFK) skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir 
fulgt opp i alt planarbeid.  
 
Krav om reguleringsplan før utbygging 
ØFK har mottatt kopi av flere merknader til nabovarsel fra Arca Nova AS og ønsker å 
presisere at det kreves reguleringsplan i området før byggetillatelse kan gis. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Arca Nova AS er kjent med at det kreves reguleringsplan før utbygging. Det er ikke 
sendt ut nabovarsel om byggetiltak i aktuelle planområde, så vi antar at 
nabomerknadene det henvises til dreier seg om andre, ferdig regulerte delfelt.  

 
Fortetting med kvalitet. 
Fortetting og tettere utbygging er en strategi for bærekraftig utbygging. Gode steder å bo 
krever fortetting på riktig sted, ivaretakelse av forholdet til omgivelsene og gode løsninger for 
bokvalitet. ØFK er opptatt av at planene for Sorgenfri oppfyller flere kvalitetskrav, at det legges 
til rette for varierte opplevelser, gode møteplasser og muligheter for aktivitet.  
 
Byomformingsstrategien til Fredrikstad er å få flere til å gå og sykle. Gode gangforbindelser er 
en forutsetning, også internt på Sorgenfri. Sorgenfridammen og sammenhengende 
grønnstruktur ned mot Narnte er også kvaliteter som bør løftes frem. ØFK forutsetter at 
planbeskrivelsen redegjør grundig for valg av løsninger i planområdet, sett i sammenheng 
med øvrig planarbeid i området og de ulike delområdene. Områdeplanen setter en rekke krav 
som må ivaretas.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Temaene vurdert i planarbeidet, bl.a. utnyttelsesgrad, plassering, forholdet til 
omgivelsene, bokvalitet, utearealer/møteplasser/aktivitetsområder, gang-/sykkelveier, 
grønnstruktur og biologisk mangfold. Det henvises til planbeskrivelsen.  

 
Barn og unge 
Det må legges til rette for trygg og god adkomst til skolene (Sagabakken barneskole og Borge 
ungdomsskole) og barns behov bør være en vesentlig del av planen.  
 
Det må opparbeides gode lekearealer for barn i flere aldre, med både lekeapparater og 
ballbane. Gang- og sykkelstier kan også bidra til gode uteareal og fungere som dette.  

• Oppholdssoner og aktiviteter for barn 0-7 år (sanselek, rollelek, sand mm) og for barn 
7-12 år (ball, lek i skog, trehytter mm)  

• i tillegg til oppholdssoner og aktiviteter for alle aldersgrupper, sitteplasser, lek osv.  
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ØFK mener det er positivt at barn og unges interesser skal vektlegges spesielt ved vurdering 
av omfordeling/flytting av formål i planarbeidet. Bra steder for barn er bra steder å bo. 
Bygninger med mange etasjer skaper store utearealer, men utfordringen er om uterommene 
også er av bra kvalitet, og tilpasning til landskap og omgivelser. Målet for 
Sorgenfrireguleringen er utvikling av et attraktivt og sosialt sted å bo. ØFK anbefaler at 
forslagsstiller vurderer å legge til rette for uorganisert aktivitet på lekeplasser av god kvalitet. 
Kan det legges til rette for isbane på Sorgenfridammen på vinterstid?  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Barn og unges interesser og leke-/uteoppholdsarealer er vurdert og det henvises til 
planbeskrivelsen. Barnehagen og boligene sikres gode lekearealer og trygge 
atkomstforhold. Trygg skolevei er ivaretatt. Temaene ØFK nevner vurderes ivaretatt i 
planområdet. Isbane på Sorgenfridammen må vurderes opp mot sikkerhet mht. 
variabel vannstand.  

 
Høyder:  
Høydebestemmelsene er allerede utfordret innenfor det aktuelle området. Hele delfelt B2 har 
maks. gesims- og mønehøyde 14 meter. I tillegg tillates maks 14 m på den søndre delen av 
B3. I gjeldende planer det lagt vekt på nærheten til arbeiderboligene, synliggjort bl.a. ved krav 
om maks 3 etasjer sør i B4. ØFK er på nåværende tidspunkt usikker på om det kan 
aksepteres å utfordre gjeldende utnyttelse og høydebestemmelser. ØFK mener planarbeidet 
må kunne vise til en bymessig bebyggelse som ivaretar ulike kvaliteter, og hvor hensynet til 
de gamle arbeiderboligene på Sorgenfri er et vesentlig tema. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
ØFK oppgir feil maks mønehøyde i sitt innspill, og det henvises til kap. 6 og kap. 7.1.3 
i planbeskrivelsen for redegjørelse og sammenligning mellom høyder i gjeldende plan 
og nytt planforslag og forholdet til omgivelsene.  Det er vektlagt å trekke den høyeste 
bebyggelsen unna naboeiendommene, og nedtrappet bygningshøyde mot 
arbeiderboligene i vest.  

 
Sorgenfridammen:  
er registrert som naturområde i naturbasen og det er registrert flere rødlistearter, i hovedsak 
fugler. Det samme gjelder våtmarksområdet ned mot Glomma ved Narnte teglverk. Det er lagt 
stor vekt på å se området som en del av en langsiktig utvikling av hele området. Visjonen for 
Sorgenfriområdet er at arealene rundt dammen skal bli opparbeidet og tilrettelagt for 
rekreasjon og aktiviteter. ØFK mener det må legges til rette for en utvikling av 
naturkvalitetene, slik at det rike fuglelivet rundt dammen kan bli enda viktigere for området. 
Det bør etableres en grønn korridor til Narnte. Og det må legges inn hensynssoner for 
fuglearter/biologisk mangfold. Plan- og bygningslovens formål er å ”fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Det skal legges vekt 
på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. I et 
folkehelseperspektiv er det viktig å tilrettelegge for utendørs aktivitet. Området rundt 
Sorgenfridammen må også gjøres attraktiv for grupper med nedsatt funksjonsevne.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Utvikling av friområdet rundt dammen skal hensynta både naturverdier og allmenn 
bruk, rekreasjon og aktivitet. Biologisk mangfold-rapport er utarbeidet og vedlagt 
planforslaget. Denne gir anbefalinger for utforming og utbyggingsrekkefølge, for å 
ivareta naturmangfoldet. Bestemmelsene fastsetter at intensjoner i rapporten skal 
ivaretas ved utbygging og utforming av uteoppholdsarealer. Bestemmelse om 
opparbeiding av friområdet tar opp i seg anbefalinger fra rapporten. Dette vurderes å 
ivareta hensynet til biologisk mangfold. Bebyggelsen nord for dammen er i 
planforslaget trukket lenger unna dammen enn gjeldende plan legger opp til, og dette 
gir et større friområde-areal. Planforslaget legger til rette for nye, allment tilgjengelige 
atkomstveier mellom Sorgenfri allé og friområdet ved dammen (via gatetun SGT1 og 
SGT4). Friområdet skal være tilgjengelig for allmennheten og skal kunne benyttes av 
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alle til rekreasjon og aktivitet. Det henvises til plankartet og foreløpig utomhusplan 
vedlagt planforslaget. 

 
Universell utforming 
Gjeldende krav skal følges for bebyggelse og uteoppholdsarealer. ØFK er opptatt av at folk 
kan bo hjemme så lenge som mulig, dvs. boligene bør tilfredsstille krav til universell utforming.   
 

Forslagsstillers kommentar:  
Bestemmelsene minner om at gjeldende krav til tilgjengelighet og universell utforming 
skal følges for bebyggelse og uteområder.   

 
Risiko og sårbarhet 
ØFK viser til pbl § 4-3 og krav om ROS-analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om området er egnet for utbygging og evt. endringer som følge av 
planlagt utbygging. Leirskred og flom antas å være viktige tema i analysen.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
ROS-analyse er utarbeidet og følger som vedlegg til planforslaget. Vurdering av ROS-
tema framgår av planbeskrivelsen.  

 
Støy 
Deler av planområdet berøres av gul støysone. ØFK forutsetter at det tilrettelegges for en 
stille side og at uteoppholdsarealer skjermes mot støy. Evt. avbøtende tiltak må redegjøres 
for. Dette vil være avhengig av plassering av bebyggelse, plassering, balkongløsning osv. 
Lekeareal skal plasseres utenfor støysonen. Skjermingstiltak skal ikke være skjemmende og 
bør i størst mulig grad utformes som grønne vegger. Støyforhold skal ivaretas jf. veileder til 
retningslinje T-1442/2012. Gjeldende bestemmelser og retningslinjer for støy og forurensning 
skal følges og dette må sikres gjennom planbestemmelsene. Støyberegninger må vedlegges 
plandokumentene.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Støy er utredet og rapport er vedlagt planforslaget. Bestemmelser som sikrer 
tilfredsstillende støyforhold er tatt inn.  

 
Sykkel 
er alternativ og konkurrent til andre transportmidler på kortere distanser, og sykling til 
Gamlebyen og videre til sentrum fra Sorgenfri kan gå like raskt som med bil eller buss. For å 
nå målet om økt andel sykkeltrafikk er det viktig å legge til rette for sykkelen (innlåsings-
mulighet, under tak osv.) og sykling generelt.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Det er gitt bestemmelser om minstekrav til sykkelplasser og -parkeringsløsning. 
Forslagsstillers ambisjoner om en miljøvennlig bydel omfatter også transport og 
mobilitet.  

 
Trafikkforhold 
Trafikksikkerhet må vektlegges, inkl. god og sikker adkomst, hensiktsmessig parkering og 
trafikksikker skolevei. Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er hensiktsmessig 
for å oppnå gode, sikre trafikkløsninger. Det må legges opp til kollektivbetjening av området.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Trafikkforhold-temaene ØFK nevner er vurdert og det henvises til planbeskrivelsen.  

 
Rekkefølgebestemmelser 
må gis for opparbeiding av utomhusarealer og støyskjermingstiltak.  
Utomhusområdene i dette planområdet er egnet for lek, rekreasjon og barns utfoldelse og 
opplevelse for hele det tilstøtende boligområdet, ikke bare for aktuelle planområde. Viktig at 
planområdet ses som en helhet og at grøntarealer og interne stier sikres fremover.  
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Forslagsstillers kommentar:  
Rekkefølgebestemmelser for utomhusarealer og støyskjermingstiltak er tatt inn. 
Kvartalslekeplasser legges nær og i friområdet slik at disse blir tilgjengelige for 
allmennheten.   

 
ØFK har ingen flere merknader, og oppfordrer kommunen til å melde saken inn til regionalt 
planmøte før offentlig ettersyn. ØFK forutsetter at de får planforslaget til uttalelse ifbm. 
offentlig ettersyn.   

 
5.1.12 Fredrikstad Fjernvarme AS, 09.02.2018 

Planområdet ligger i konsesjonsområde for fjernvarme og Fredrikstad kommune har vedtatt 
tilknytningsplikt ihht. plan- og bygningsloven og kommuneplan / TEK. Det er utbygd hovednett 
for fjernvarme i Sorgenfri allé og Vaggærgata, forberedt for å forsyne aktuelle planområde. 
Det bør vurderes hvor tekniske rom skal plasseres, og dersom flere bygg skal forsynes med 
fjernvarme fra felles teknisk rom kan dette plasseres i bygningsmassen. Ved behov for eget 
hus à la nettstasjon bør dette framgå av planen. Føringsveier for stikkledninger/infrastruktur 
bør også vurderes. Fjernvarmeselskapet kan kontaktes ved behov for avklaringer i 
planprosessen.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Forslagsstiller er i dialog med fjernvarmeselskapet om løsninger. Detaljert avklaring av 
tekniske rom i bygningsmassen vil skje i forbindelse med byggesak. Bestemmelsene 
åpner for evt. nødvendig hus à la nettstasjon innenfor planområdet.  

 
5.1.13 Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, 09.02.2018 

Fylkesmannen (FMOS) er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse, samfunnssikkerhet 
samt ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen, og skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen disse ansvarsområdene blir 
fulgt opp i kommunale planer. Hovedfokus i høring vil være ivaretakelse av nasjonale og 
vesentlige regionale interesser.  
 
Pga. KOSTRA-registrering bør størrelse på arealbruksformål framgå av planen.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Arealbruksformålenes størrelse er oppgitt i planbeskrivelsen kap 6.1. 

 
Konkrete innspill:  
Biologisk mangfold: Det har vært arbeidet med å ivareta naturverdier i Sorgenfridammen 
sammen med utbygging av området, og FMOS er kjent med at det er utarbeidet en rapport 
om Sorgenfridammen – utredning angående ivaretakelse av biologisk mangfold av BF 
Naturformidling Rapport 2017-1-2. Eventuelle konkrete tiltak som skal gjennomføres for å 
bevare biologisk mangfold, også utenfor varslet planområde, bes redegjort for i 
planbeskrivelsen.  Det anmodes om at detaljreguleringen ser på muligheter for å bidra til å 
sikre biologisk mangfold og legge grunnlag for framtidig mangfold, jf. naturmangfoldloven kap 
II. Dette vil spesielt være viktig for arealbruk nær vannet. Stier, lekeplasser etc. bør trekkes 
noe vekk fra vannet slik at det der blir mest mulig naturlig vegetasjon med trær, kratt, siv og 
høyt gress. Dette vil være fordelaktig både for biologisk mangfold og av hensyn til flomfare og 
klimatilpasning.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Nevnte biologisk mangfold-rapport er omtalt i planbeskrivelsen og vedlagt 
planforslaget og skal ihht. bestemmelsene ivaretas ved videre prosjektering og 
utførelse i planområdet. Bestemmelse om opparbeiding av friområdet tar opp i seg 
anbefalinger fra biolog-rapporten.  
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Overvannshåndtering: Bør vurderes som åpne, evt. rensende, anlegg, jf. NOU 2015:16 om 
overvann i byer og tettsteder. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Overvann skal så langt det er mulig føres til Sorgenfridammen. Åpne, rensende 
anlegg er aktuelt og vil bli vurdert. Detaljert løsning avklares og godkjennes før 
igangsetting.  

 
Grunnforhold: Det må sikres tilstrekkelig informasjon om grunnforhold og områdestabilitet.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Geoteknisk rapport er vedlagt planforslaget.   

 
FMOS regner ellers med at planleggingen skjer i lys av omkringliggende utbyggingsprosjekter 
og reguleringsplaner. Det vil være viktig å sikre variert botilbud med gode kvaliteter i 
bebyggelse og utearealer.   

 
Forslagsstillers kommentar:  
Planområdet er vurdert i sammenheng med omkringliggende utbyggingsprosjekter. 
Bokvalitet, forventet fordeling av boligstørrelser etc. er beskrevet planbeskrivelsen 
kap. 6. Forslagsstillers ambisjon er å tilby et variert botilbud med gode kvaliteter for 
alle.  

 
Generelle tema:  
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging vedtatt ved kgl.res. 12.06.2015 forventes 
vektlagt i planleggingen.  
 
Den høye befolkningsveksten i regionen må håndteres slik at nasjonale mål for klima, areal og 
transport nås, inkl. jordvern, fortetting og transformasjon, samt mål om at vekst i 
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Fortetting må skje med kvalitet slik at 
man skaper trygge og helsefremmende bo og oppvekstmiljøer, fri for skadelig støy og 
luftforurensning.  
 
Reguleringsplanen må utarbeides med henvisning til overordnede kommunale, regionale og 
nasjonale føringer. Planbeskrivelse skal utarbeides. Det må framgå tydelig om planen utløser 
krav om konsekvensutredning.  
 
Følgende statlige planretningslinjer/bestemmelser ser ut til å være relevante:  
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).  
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009).  
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  
 
Andre generelle temaer som vurderes som viktige for planarbeidet:  
• Barn og unge, medvirkning og levekår, jf. T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR barn og unge.  
• Estetisk utforming, landskapshensyn og god byggeskikk, jf. T-1179.  
• Universell utforming og brukbarhet for alle på lik linje, jf regjeringens handlingsplan for UU. 
• Blå-grønn struktur, jf. DN-håndbok 23, MDs veileder T-1267, Framtidens byers veiledning 

om blågrønn faktor.  
• Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven kap II og §§ 7 til 12.  
• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning, ROS-analyse jf. pbl § 4-3, grunnforhold og 

områdestabilitet, jf. TEK10 § 7-3 og NVEs retningslinjer og veiledninger om flom, 
skredfare og kvikkleire og klimatilpasning.no samt DSBs veileder Klimahjelperen.  

• Støy, jf. retningslinje T-1442/2016 punkt 3.1 og tilhørende veileder TA-2115.  
• Luftkvalitet, jf. retningslinje T-1520.  
• Grunnforurensning, jf forurensningsforskriften kap 2 og MDs veiledere TA2912 og 

TA2913. Forurenset grunn skal registreres i databasen ”Grunnforurensning”, jf. veileder 
TA-2671.  
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• Kllimagassutslipp og energi. Klimahensyn skal tas i all relevant planlegging for å bidra til 
at man når de nasjonale klimamålene, jf. SPR for klima- og energiplanlegging og SPR for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

• Kartframstilling må være i tråd med regelverket, jf. veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 
Nettsidene planlegging.no og miljøkommune.no anbefales.  
FMOS vil vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er ivaretatt ved offentlig ettersyn.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Henvisning til overordnede føringer for planarbeidet er omtalt i planbeskrivelsen kap 4. 
Vurdering av KU-plikt er vurdert i planbeskrivelsen kap 2.5. Planarbeidet utløser ikke 
krav om KU. Øvrige generelle tema som FMOS trekker fram som viktige for 
planarbeidet er vurdert, jf. planbeskrivelsens kapitler om tilsvarende tema. 

 
5.1.14 Kystverket region sørøst, 09.02.2018 

Kystverket kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for deres interesser og har ingen 
merknader.  
 

5.1.15 Øyvind Larsen, Sorgenfri allé 5 B, 11.02.2018 
Store deler av planene ser spennende ut og kan gjøre det mer attraktivt for beboere i og 
brukere av området. Forutsigbarhet for naboer og er likevel viktig, og det bør derfor ikke 
åpnes for å bygge høyere enn gjeldende plan åpner for. Fire etasjers bygg bør være 
tilstrekkelig i fortettingsøyemed utenfor sentrum.  
 
Konsekvenser av å bygge høyere enn fire etasjer vil være at naboer får redusert bokvalitet 
ved økt støy, dårligere sol- og lysforhold, mindre rom- og åpenhetsfølelse og dårligere utsikt. 
Forslagsstiller viser til viktighet av åpenhet og rom i egne planer, men omgivelsenes behov for 
det samme må ikke neglisjeres.  
 
I varsel om oppstart argumenteres det for at økt byggehøyde gir mulighet for å frigjøre større 
grønt-, leke- og uteoppholdsarealer. Utbygger er i gang med å bygge ut toetasjers bebyggelse 
på Sorgenfri. Her har de valgt å ødelegge deler av Sorgenfridammen ved utfylling med 
masse. Utbygger ønsker størst mulig utnyttelsesgrad, men at de både skal få gjøre dammen 
mindre, med negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet og samtidig ødelegge sol-
/lysforholdene ved å bygge høyt virker urimelig. 
 
Støyforhold nær Sorgenfri allé ser ikke ut til å være vurdert eller hensyntatt. Det kan bli en 
vesentlig forverret hverdag for omgivelsene.  
 
Flytting av barnehagen er heller ikke gunstig. Det skal tas spesielt hensyn til barn og unge i 
planleggingen. Barnehage så nærme Rv. 111 vil bety mye støy for barna, og bør derfor 
plasseres på det først planlagte området. Høyt støynivå vil forringe barnas hverdag.  
 
Larsen kommer med følgende forslag:  
• Forslagsstiller må forholde seg til overordnede planer, av hensyn til forutberegnlighet for 

naboer og innbyggere for øvrig.  
• Det åpnes ikke for å bygge mer enn fire etasjer av hensyn til bl.a. naboers lys- og 

solforhold, utsikt-, åpenhetsfølelse og støyutfordringer ved å ha en så tett utbygging mot 
Sorgenfri allé.  

• Det fremlegges 3D-modeller, som viser lys- og solforhold og romfølelse for 
omkringliggende bebyggelse.  

• Støyberegning utarbeides, med den nære og tette bebyggelsen som ønskes mot 
Sorgenfri allé.  

• Det utarbeides bestemmelser som sikrer åpenhetsfølelse mot dammen for beboere og 
andre brukere i og ved Sorgenfri allé.   
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• Det utarbeides bestemmelser som sikrer god arkitektonisk utforming av nye boliger, med 
utforming og fargebruk tilpasset naturen og omgivelsene. Rekreasjonsområdet ønskes 
opprettholdt ved at boligene ikke oppleves som ”tunge blokker”.  

• Barnehagen plasseres rett nord for dammen.  
• Nivået det bygges på er det samme grunnivået som er nord for dammen, uten den 

fyllmassen som er på deler av området.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
§ Forholdet til overordnede planer er redegjort for i planbeskrivelsen kap 7.  
§ Gjeldende plan åpner for 4 ½ etasjer langs Sorgenfri allé og 3-6 etasjer langs 

skråningen øst for Sorgenfridammen. I planbeskrivelsen kap. 6 og kap. 7.1.3 
er det redegjort for høyder og utnyttelsesgrad i forhold til omgivelsene og 
opprinnelig reguleringsplan. Byggeområdene er redusert i forhold til 
opprinnelig plan, og det åpnes stedvis for bebyggelse i 5 etasjer. Dette gir 
mulighet for større friområde og flere sikt- og forbindelseslinjer mellom 
bebyggelsen enn det som var sikret i opprinnelig plan. Den høyeste 
bebyggelsen er trukket unna vei og naboeiendommer. Planforslaget vil 
videreføre høyder etablert i felt B4 (Capjon Park) langs Sorgenfri allé. Det 
presiseres at gjeldende plan fra 2005 gir rom for nærmere avklaring av høyde 
og utforming av bebyggelsen ved detaljregulering. 

§ Perspektivillustrasjoner som redegjør for planforslaget, sol/skygge, forhold til 
omgivelsene framgår av planbeskrivelsen kap 6.  

§ Støyberegning er vedlagt planforslaget og lagt til grunn for planforslaget.  
§ Åpenhet mot dammen sett fra Sorgenfri allé sikres ved bestemmelser om 

åpninger i bebyggelsen og nye allment tilgjengelige forbindelser mot 
dammen. Det legges også opp til en åpen bebyggelsesstruktur nærmest 
dammen. Byggeområdene er trukket lenger unna dammen enn i gjeldende 
reguleringsplan, som gir et større friområdeareal. 

§ Estetikkbestemmelse fastsetter at fasadeuttrykk, farge- og materialbruk skal 
ha god kvalitet, variasjon og tilpasning til omgivelsene.  

§ Barnehagens plassering nordvest for dammen opprettholdes.  
§ Oppfyllingen rundt dammen er i tråd med reguleringsplanen vedtatt i 2005. 

Det tas ikke sikte på vesentlige endringer av terrengnivå nord for dammen.   
 

5.1.16 Statens vegvesen Region øst, 12.02.2018 
Statens vegvesen (SVV) er vegadministrator for staten og fylkeskommune på riks- og 
fylkeveger, og fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. 
Sektoransvaret innebærer å bidra til oppfølging av statlig politikk på offentlig vegnett, bl.a. 
innen trafikksikkerhet, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, 
gange, sykkel og universell utforming. SVV skal også bidra for å redusere miljøbelastningen 
fra vegtrafikk. 
 
Uttalelse som vegeier for staten:  
Rekkefølgebestemmelser:  
Rekkefølgekrav knyttet til veg-/kryssutbygging i gjeldende plan ser ut til å være gjennomført, 
men det bør redegjøres i planbeskrivelsen for hvilke rekkefølgekrav som gjelder for 
gjennomføring av denne detaljreguleringsplanen.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Rekkefølgekrav om veg/kryss knyttet til aktuelle planområde gjelder Sorgenfri allé inkl. 
gangvei og rundkjøring med fotgjengerundergang i Sarpsborgveien. Disse er 
gjennomført.   

  
Adkomster:  
Etter innspill fra SVV sier gjeldende plan, bestemmelse § 4.1, kulepunkt 8: ”Det forutsettes at 
eksisterende boligeiendommer mellom Vei 3 (Vaggærgata) og Sarpsborgveien RV 111 kan få 
framtidig direkte adkomst fra Vei 3.” Eiendommene (sørøst for det varslede planområdet) 
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ligger nord for den kommunale veien som har adkomst fra riksveg 111. Det bør vurderes i 
dette planarbeidet om og evt. hvordan de fem boligeiendommene kan få adkomst fra 
Vaggærgata. Detaljreguleringen må uansett ikke hindre at bestemmelsen i overordnet plan 
kan gjennomføres og alle boliger mellom riksvegen og veg 3/Vaggærgata får adkomst via 
denne vegen når B2 er ferdig detaljregulert.  
 
I planen ”Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad” er det vurdert at det langs RV 111 
Sarpsborgveien skal være eget anlegg for sykkel i framtiden. Blant annet pga. dette er det en 
fordel dersom avkjørsler direkte fra riksveien kan saneres, når de i forbindelse med planarbeid 
kan erstattes med annen fellesavkjørsel.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget påvirker ikke muligheten for at eiendommene øst for planområdet kan få 
atkomst fra Vaggærgata («Vei 3») i framtiden.  
  

Uttalelse som fagorgan med sektoransvar:  
Parkering: 
Overordnet plan angir p-dekningskrav på i gjennomsnitt 1,5 plass per boenhet. Tilgang på p-
plasser har stor betydning for bilbruken. Parkeringsbegrensning bør derfor brukes som 
trafikkregulerende virkemiddel. Det bør settes maks-krav for p-plasser per boenhet og dette 
bør vurderes lavere enn angitt i overordnet plan. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Det er satt både maks- og min.-krav til bilparkeringsdekning. Maks-kravet tilsvarer 
gjennomsnittskravet på 1,5 plass per boenhet i gjeldende plan. Minimumskravet er 0,5 
plass per boenhet. Vurdering og redegjørelse framgår av planbeskrivelsen.  

 
Gange og sykkel: 
Det gir mange fordeler om en gjennom arealplaner kan få flere til å gå eller sykle. For å sikre 
dette må tiltak tas inn plankart og bestemmelser. SVV ser positivt på at etablering av gang-
/sykkelforbindelser blir en del av planarbeidet.  
 
I ”Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad” er det vurdert at det langs RV 111 
Sarpsborgveien skal være eget anlegg for sykkel i framtiden. Innen reiselengden fra 
planområdet til Fredrikstad sentrum er det stort potensial for å overføre persontransport fra 
bilkjøring til sykling. Det bør legges godt til rette for bruk av sykkel i hverdagen. Virkemidler er 
minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser nær innganger og krav til standard på 
plassene, inkl. takoverbygg og sikker låsemulighet. Det bør formuleres en tydeligere 
bestemmelse enn i overordnet plan som sikrer min.-antall sykkelplasser per boenhet med krav 
til standard.  
 
SVV viser til overordnet plan, bestemmelse 2.11, kulepunkt 6 og 7; rekkefølgebestemmelse 
om gang og sykkelveier som forbinder nordre og søndre del av planområdet. 
Rekkefølgebestemmelsene bør vurderes hensyntatt i detaljplanen. Planarbeidet bør uansett 
legge til rette for gode g-/s-forbindelser sørover gjennom Sorgenfriområdet. Dette bør omtales 
i planbeskrivelsen og sikres i planbestemmelsene. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Det er satt minimumskrav til antall sykkelplasser per boenhet, jf. bestemmelser og 
beskrivelse om tema. Gang-/sykkelforbindelser sikres i tråd med intensjoner i 
opprinnelig reguleringsplan.  

 
Kollektivtrafikk:  
Planbeskrivelsen bør omtale kollektivbetjening og enkel forbindelse til kollektivholdeplass. 
Logisk plasserte snarveier til holdeplasser som bidrar til at kollektivtrafikk blir enkelt å bruke 
bør vurderes sikret gjennom rekkefølgekrav. 
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Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget innebærer flytting ca. 50 meter mot øst av bussholdeplass langs 
Sorgenfri allé. Tilgjengelighet til kollektivtilbud framgår av planbeskrivelsen. 
Tilgjengelighet blir tilsvarende som i dag. Det legges opp til et finmasket nettverk av 
gang-/sykkelforbindelser i planområdet, og ut over dette er flere snarveier mot fv 111 
avhengig av eiendommer og regulering utenfor aktuelle planområde.  

 
Støy:  
Planområdet ligger nær RV 111 og trafikkstøy bør utredes tidlig i planprosessen for å få 
oversikt over utfordringene. Evt. avbøtende tiltak må sikres gjennom planbestemmelsene, jf. 
T-1442/2016.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Trafikkstøy er utredet, jf. vedlegg til planforslaget. Støyforhold og –retningslinjer er lagt 
til grunn for planforslaget, jf. planbeskrivelse og bestemmelse om støy.  

 
Kryss og avkjørsler:  
bør utformes ihht. SVVs håndbok N100. Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som 
sikttrekanter og angis som hensynssone i plankartet der siktsonen faller utenfor vegformål. 
Hensynssonen må sikres gjennom planbestemmelse om at sikthinder som vegetasjon, 
snøopplag etc. høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå ikke tillates. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Frisiktkrav i eksisterende kryss er avsatt på plankartet. Frisiktkrav i nye kryss og 
avkjørsler i tråd med kommunal veinorm er sikret i bestemmelser. Da plassering av 
avkjørsler (øyepunkt) ikke er eksakt fastsatt er dette vurdert som mest 
hensiktsmessig.  

 
Universell utforming:  
er nedfelt i formålsparagrafen i pbl, og prinsippet må ligge til grunn for planarbeidet og 
redegjøres for i planbeskrivelsen. Anlegg for gående og syklende må ha universell utforming. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Gjeldende krav (TEK) om tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn for 
reguleringsplan og byggesak. Det er tatt inn bestemmelse som minner om dette.   
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6 PROSESSLEDENDE BESLUTNING, PLANUTVALGET 20.12.2018 
 
Utsnitt av saksframlegg til planutvalget:  

 
 
 
Vedtak i planutvalget:  
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7 INTERN HØRING AV PLANFORSLAG – FREDRIKSTAD 
KOMMUNE 21.05.2019 
 
Planforslag innsendt til behandling den 12.04.2019 ble sendt på internhøring til kommunens 
virksomheter og gjennomgått i intern høringsgruppe som sak 33/19, den 21.05.2019.  
Under følger kommunens innspill, med forslagsstillers kommentarer innrykket, i kursiv:  
 
Byantikvar 

• Det er en veldig stor utredning av naturverdier, men lite på kulturminner og -miljø. Dette 
er et stort område når det gjelder kulturmiljø, og det er ikke konkretisert når det gjelder 
enkeltobjekt eller kultur og landskap. Viktig å beskrive tiltakets virkning på kultur og 
landskap og se på hele området som en helhet.  
 

o Kommentar:  
o Planområdet er allerede regulert til utbygging, og planforslaget er utarbeidet med 

utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan for Sorgenfri fra 2005. Kulturminner 
og -miljø er vurdert i planarbeidet, riktignok ikke i samme omfang som biologisk 
mangfold, men dette beror på føringer fra gjeldende reguleringsplan. 
Planområdet berører ingen kulturminner/-miljøer direkte, men i nærheten ligger 
arbeiderboligene i Galtungveien som er hensyntatt i de tidligere vedtatte 
reguleringsplanene som ligger nærmest. Det aktuelle planforslaget forholder seg 
til tilgrensende reguleringsplaner og boligene i Galtungveien ved at den laveste 
bebyggelsen er plassert mot sørvest, samt ved at det er tatt inn krav om estetisk 
redegjørelse ved søknad om tiltak som dokumenterer tilpasning til bygde og 
naturgitte omgivelser.  

 
Renovasjon 

• Det er beregnet tilstrekkelig med nedgravde containere og plassering til renovasjonsbil.  
• Skal det være fire eller fem avfallspunkter? Hvordan skal dette plasseres? Avfallshus – 

hvor skal dette plasseres? Kan kjøring mellom blokkene unngås.? 
• Barnehagen – det bør ses på om de kan bli en del av renovasjonsløsningen.  

 
o Kommentar:  
o Som nevnt i renovasjonsteknisk plan er det planlagt seks avfallspunkter for 

nedgravde containere; orange felter på plankartet kalt BRE1-6. Avfallsboder (for 
plast, EE-/farlig avfall) kan plasseres i BRE-feltene, frittstående i 
utomhusarealene eller i boligblokkbebyggelsen.  

o Det er planlagt at barnehagen skal benytte de samme renovasjonspunktene som 
boligene. 

 
Bærekraftig samfunnsutvikling 

• Bebyggelsen - Veldig bra at overordnet plan for plassering av barnehage opprettholdes. 
• Bebyggelsen på BBB5 virker umotivert, den bør vel henvende seg mot resten av området 

(«speilvendes»). 
• 3.1b og 3.1d - For byggehøyder brukes ferdig planert terreng som utgangspunkt. 

Overkant dekke p-kjeller er definert som ferdig planert terreng. Om parkeringskjeller står 
det: «parkeringskjeller skal legges så lavt som mulig i forhold til grunnvannstand og 
terrengtilpasning. Det er altså ingen fast høyde på parkeringsdekke som angis, noe som 
gir stor usikkerhet knyttet til alle byggehøydene. Bestemmelsen bør angi maks 
kotehøyde på planert terreng. 

• Det åpnes opp for større byggehøyder dersom bebyggelsen får solceller/solfangere. Vi 
mener det bør være et mål å velge denne løsningen, at dette vil være i tråd med «future 
living konseptet». 

• Det bør være et mål å få minst mulig av biltrafikken inn i området. Adkomst til 
parkeringskjellere og plassering av renovasjon må vurderes. 

• 5.3 GAA1, 2, 3, 4, 5 Kombinert formål. Er dette riktig angivelse av formål? 
 

o Kommentar:  
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o Bebyggelsen på BBB5: Viste plassering av bebyggelse på plankartet er 
veiledende og ikke ferdig detaljprosjektert. Ny bebyggelse skal forholde seg til 
reguleringsbestemmelser om bl.a. BYA, byggegrense, høyde etc. Innspill vedr. 
BBB5 vil bli vurdert i videre detaljprosjektering.  

o Byggehøyder, overkant dekke p-kjeller: Bestemmelse om maks tillatt kotehøyde 
på overkant dekke p-kjeller er tatt inn, i tråd med innspillet.  

o Solceller/solfangere: Forslagsstiller har ambisjoner om å etablere solceller-
/fangere, men det er ikke ønskelig å binde opp dette kravet til alle boligene. 
Andre miljøvennlige energi- og varmekilder kan også bli aktuelt. Det er vektlagt at 
planen skal gi fleksibilitet til å velge den mest hensiktsmessige miljøløsningen.  

o Minst mulig trafikk inn i området er vektlagt. Det er imidlertid et stort område med 
store avstander, og ikke vurdert som løsbart med helt bilfri arealer internt i 
området. Nedkjøring til p-kjellere, som blir hovedparkeringsløsningen, er 
hovedsakelig planlagt fra eller nær omkringliggende veier. Terrengforhold, 
mulighet for tilkomst med nytte- og utrykningskjøretøy, tilgjengelighet etc. gjør det 
nødvendig med interne veier. Disse er imidlertid regulert som gatetun, med 
utforming og ferdsel på myke trafikanters premisser og betydelig innslag av 
grønnstruktur. Gatetunene skal framstå som parkdrag og oppholdsarealer like 
mye som internveiforbindelser.  

o Kombinert formål grønnstruktur-samferdsel (GAA) var valgt for å tydeliggjøre 
ambisjonen og kravet om en betydelig andel grønnstruktur. Dette er endret til 
gatetunformål (SGT)  ihht. kommunens innspill, men med tilsvarende 
bestemmelsene om ferdsel på myke trafikanters premisser og betydelig innslag 
av grønt.  

 
Barnetalsperson 

• Ved utarbeidelse av lekeplasser og uteområder oppfordres elever ved Sagabakken skole 
å komme med innspill til innhold.  
 

o Kommentar:  
o Ved høring og offentlig ettersyn bør elevrådet ved Sagabakken skole føres opp 

på listen over høringsparter og bes om å komme med innspill i høringsperioden.  
 
Skoleetaten 

• Sagabakken skole har kapasitet i forhold til barneskoleelever. Skolekrets for 
ungdomsskoleelever har blitt endret og området sokner nå til Borge ungdomsskole som 
har kapasitet.  
 

o Kommentar:  
o Informasjonen er tatt inn i planbeskrivelsen under sosial infrastruktur.   

 
Miljø og landbruk 

• Naturmangfold: Ved varsel om oppstart av planarbeidet ble det spilt inn at rapporten Arca 
Nova Utvikling AS har fått utarbeidet «Sorgenfridammen – Utredning angående 
ivaretakelse av biologisk mangfold»  bør ligge til grunn for å ivareta naturverdiene også i 
og rundt dammen i felt B3, B-2 og del av B2. Det er positivt at forslagsstiller følger 
biologens anbefalinger ved at den sørlige delen av dammen beplantes våren/høsten 
2019, slik at viktige habitater blir reetablert underveis i byggeprosessen. Det fremgår ikke 
av detaljreguleringen hvilke andre konkrete tiltak som skal gjennomføres for å ivareta 
biologisk mangfold. Selv om det er tatt inn bestemmelse om at biologisk mangfold-
rapporten skal ses hen til ved utbygging og landskapsutforming, må det konkretiseres 
hvilke andre hensyn skal tas for å kunne vurdere om det er tilstrekkelig. 

• Støy - I støyutredningen mangler alternative løsninger for plassering av bebyggelse.  
 

o Kommentar:  
o Biolograpporten kap 6 omtaler bevaring av biologisk mangfold og avbøtende 

tiltak ved utbygging.  
Her beskrives utførlig hvordan og i hvilken rekkefølge et skjermet og naturlikt 
hekkeområde kan reetableres og utformes i søndre del av dammen.  
- Igangsetting av disse arbeidene skjer etter hekkeperioden vår/sommer 2019. 
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Rapporten anbefaler også at det etableres soner langs den øvrige strandlinjen 
med naturlig, stedegen vegetasjon som kan fungere som skjule- og hvilesteder 
for fugler og insekter.  
- Dette ivaretas gjennom krav til grønnstruktur i friområdene og ved naturlig 
gjengroing av strandsonen rundt dammen.  
Rapporten fremholder også at stabil vannstand (riktig dimensjonert tilsig og 
utløp) både gjennom anleggsperioden og i ettertid, er et viktig grep, spesielt i 
hekkeperioden april-august.  
- Regulering av stabil vannstand, i tråd med krav i opprinnelig reguleringsplan, er 
allerede sikret i forbindelse med etablert utløp gjennom grøntdrag i felt B4 / 
Capjon park.  
- For å tydeliggjøre bestemmelse 2.8 er den revidert til at intensjoner i 
biolograpporten «skal ivaretas» (i stedet for «skal ses hen til»). 

o Støyrapporten gir et bilde av støyforhold ved beregnet maks-trafikk etter ferdig 
utbygd planområde (inkl. resterende del av B2 sør for aktuelle planområde). 
Dersom det ved søknad om tiltak foretas justering av bebyggelsens plassering i 
forhold til veiledende plassering vist på plankartet, vil dette bli tatt høyde for i 
støyfaglig utredning ved søknad om tiltak.   

 
Vei 

• Vi er litt usikre på avkjøringene fra Sorgenfri allé og Vaggærgata. Bør disse reguleres 
som kryss? Vi tenker på siktsoner.  f_GAA1-4 kan fremstå som gater/veier. 

• Er det gjort noen vurderinger vedr. hente/bringe situasjon for barnehagen? Det blir mye 
trafikk inn/ut i Capjonstien. 

• Drift og vedlikeholds avd. er skeptisk til langsgående parkering i offentlig vei med 
grøntstruktur og trær. Det blir utfordringer for snøopplag og fremkommelighet. 
 

o Kommentar:  
o GAA er endret til gatetun (SGT), og det presiseres at de skal utformes som 

sambruksareal («shared space»), dvs. ikke gater/veier. Frisiktsoner mot både 
g/s-vei og kjørevei er vurdert og det er tatt inn bestemmelse om at disse skal 
sikres, tilsvarende som i vedtatt plan for felt B4 (Capjon Park) vest for 
planområdet.  

o Barnehagens plassering og atkomst via Capjonstien tilsvarer tidligere regulert 
løsning i Sorgenfriplanen. Barnehagen reguleres med et begrenset antall (min. 
10 og maks 20) p-plasser. Vegsystemet er vurdert å være dimensjonert for dette.  

o Langsgående parkering med trerekker langs vei kunne bidratt til å redusere 
behovet for sammenhengende parkeringsflater i boligområdene. Arealet som ble 
foreslått regulert til grønn møbleringssone langs vei er allerede regulert til 
veiformål (grøft/sideareal) i Sorgenfriplanen. I sonen ble det foreslått mulighet for 
kantparkering for bil, mc og sykkel, oppholdssoner med møblering (tilknyttet 
fortau), og ikke minst grønnstruktur. Gatelangs parkering oppleves praktisk og 
tilgjengelig, og løsningen har en hastighetsdempende effekt på trafikken. Dette 
ble vurdert hensiktsmessig av forslagsstiller i et område med mange boliger. 
Kommunen har imidlertid etter møter om temaet gitt tilbakemelding om at 
gatelangs parkering langs offentlig vei ikke er ønskelig pga. drifts- og 
framkommelighetshensyn, og planforslaget er dermed revidert i henhold til dette.   
 

VA 
• Bebyggelsen må legges på en høyde slik at den ikke vil bli berørt av en flom. 
• Det må lages en plan som viser håndtering av overvann. I prosjekteringsfasen må det 

vurderes om vannet fra de enkelte delfeltene kan tilføres Sorgenfridammen. 
• Det settes krav om utbyggingsavtale. 

o Kommentar:  
o Bestemmelse (7.3) om høydeplassering ifht. flomfare er allerede sikret i 

planforslaget. 
o Bestemmelse om overvannsplan er tatt inn (2.2) og overvann skal så langt det lar 

seg gjøre ledes til Sorgenfriplanen.  
o Utbyggingsavtale er inngått mellom utbygger og Fredrikstad kommune.    
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Idrett 

• Det vil være viktig at det som er beskrevet i GF 1-3 friområdet blir utarbeidet i en 
detaljplan. Hvor type anlegg og kvalitet blir beskrevet. Dette er et området med mange 
boenheter og en variasjon i alder. Det vil være av stor viktighet at alle aldersgrupper har 
områder som er tilrettelagt for rekreasjon. Spesielt gjelder dette gruppen ungdommer – 
det bør etableres minimum en kunstgressflate for 7`er fotball og aktivitetsanlegg 
tilrettelagt ungdomsgruppen bør ha fokus. 

• Det er positivt at det blir sammenhengende turvei/gang og sykkelveinett. 
Aktivitetsanleggene må være åpent og tilgjengelig for resten av lokalsamfunnet. 
 

o Kommentar:  
o Krav om utomhusplan er tatt inn i planforslaget (bestemmelse 2.2). Her skal bl.a. 

materialbruk, utforming og utstyr på lekeplasser, friområde etc. beskrives. Det er 
også tatt inn krav til leke- og uteoppholdsareal (bestemmelse 2.5), og i 
planbeskrivelsen (kap. 6.12) er det presisert at kvartalslekeplasser bør utformes 
med fokus på aktivitet for skolebarn/ungdom/voksne. Idretts innspill om minimum 
en kunstgressflate for 7’er-fotball og aktivitetsanlegg tilrettelagt for 
ungdomsgruppen er tatt inn i beskrivelsen.  

o Det er fastsatt i bestemmelsene at friområdet inkl. gang-/sykkelvei og 
aktivitetsanlegg skal være tilgjengelig for allmennheten.  

 
Brann og redning 

• Reguleringsbestemmelser: 
• Pkt. 2.2 – I dette punktet fremkommer det at det er krav til utomhusplan for hvert 

byggetrinn. Utomhusplan må også vise adkomstveier og oppstillingsplasser for 
brannvesenet. I den forbindelse er det utarbeidet «Retningslinjer for tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskap i Fredrikstad og Hvaler kommune». 
 

• Planbeskrivelse: 
• Pkt. 6.8.2 – Det må sikres tilstrekkelig bredde, svingradius o.l. på veier for 

brannvesenets tunge kjøretøy i henholdt til «Retningslinjer for tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskap i Fredrikstad og Hvaler kommune». 

• Pkt. 7.10 – I dette pkt. fremkommer det at TEK 17 legges til grunn for universell 
utforming. Dersom bebyggelsen (blokker) prosjekteres med  ett trapperom vil det 
være krav til at brannvesenets høyderedskap har tilgjengelighet til alle fasader. 
Oppstllingsplasser og adomstveier for brann må fremgå av utomhusplan, se også 
pkt. 2.2 i Reguleringsbestemmelser. 

• Pkt. 7.13 – For denne type bebyggelse (blokker) er det krav til slokkevannskapasitet 
på 50 liter pr. sekund. Utbygger må avklare om det er tilstrekkelig slokkevann i 
området med Fredrikstad kommunes Vann- og avløpsavdeling. 
 

o Kommentar:  
o Det er presisert i bestemmelse om utomhusplan (2.2) at atkomstveier og 

oppstillingsplasser for brannvesenet skal framgå av utomhusplan.  
o Det er tatt inn tekst som minner om framkommelighet for brannvesenet og 

henviser til nevnte retningslinje i kap. 6.8.2 i planbeskrivelsen.  
o Tilgjengelighet til fasader og oppstillingsplasser for brannvesenets 

høyderedskap er vurdert løsbart for foreløpig skisseprosjekt, og vil avklares i 
forbindelse med detaljprosjektering og framgå av utomhusplan, jf. første 
punkt.  

o Utbygger avklarer slokkevannkapasitet med Fredrikstad kommune.  
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Kommentar:  
Planforslaget er revidert (rev. B) etter regionalt planmøte;  

• Sol/skyggediagram i planbeskrivelsen viser tilfredsstillende solforhold både i og utenfor 
planområdet. 

• Skråtak tillates dersom det benyttes solenergitekking. Høydeøkning ved bruk av skråtak er 
begrenset til maks 2,5 m over maks tillatt gesimshøyde.  Det er altså ikke ubegrenset mulighet 
for økt høyde, mht kommentar om skråtak på brede bygninger.  

• Bestemmelse om lekeplasser er styrket med krav om høy kvalitet og plassering med gode 
solforhold.  

• Arealbegrensning for brygge er tatt inn.  
• Krav til minimumshøyde kote +2,5 m for gulv 1.etg. er allerede sikret. Utløp til Glomma er 

allerede sikret via felt B4.  
• Bestemmelse som begrenser andel leiligheter med ensidig henvendelse mot støysone er tatt 

inn. Alle boenheter som berøres av støysone sikres tilfredsstillende støyforhold både inne og 
på uteoppholdsareal.  

 
 


