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1 SAMMENDRAG 
Planforslaget omfatter feltene B3 og B-2 samt nordre del av felt B2 i reguleringsplan for Sorgenfri som 
ble vedtatt i 2005. Det legges opp til boligblokkbebyggelse og barnehage og grønne internvei- og 
siktlinjer gjennom området mot friområdet rundt Sorgenfridammen. Intensjonene i den opprinnelige 
planen for området er søkt videreført i detaljplanforslaget.  
 

2 BAKGRUNN 
2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 

Området er fra før regulert ved plan-ID 0106 544 Sorgenfri, vedtatt 15.09.2005. 
Sorgenfriplanen er en overordnet plan for hele området, og den stiller krav om utarbeiding av 
bebyggelsesplan før utbygging av delfeltene, dvs. detaljreguleringsplan etter gjeldende plan- 
og bygningslov. Sorgenfriplanen er en relativt generell ”flateplan”. Planen har en rekke 
føringer for detaljregulering, men det er også gitt rom for nærmere avklaring av konkrete 
løsninger ved detaljregulering.  
 
Dette planarbeidet omfatter delfeltene B3, B-2 og del av B2 i Sorgenfriplanen. Utbyggers 
prosjektnavn for utbyggingen i Sorgenfriområdet er Verksbyen.  
 
Hensikten med detaljreguleringsplan for Verksbyen felt B3, B-2 og del av B2 er å legge til rette 
for utbygging av boliger og barnehage i tråd med utnyttelsesgrad fastsatt i Sorgenfriplanen. 
Det foreslås å omfordele bygningsvolumet som gjeldende reguleringsplan åpner for, slik at 
bebyggelsen får noe større byggehøyde og dermed noe mindre bebygd areal. Dette bidrar til å 
frigjøre større allment tilgjengelige grønt- og uteoppholdsarealer. Det gir også flere grønne 
forbindelser og siktlinjer gjennom planområdet mot parkområdet rundt Sorgenfridammen.   
 

2.2 Aktører og eiendomsforhold 
Forslagsstiller er Arca Nova Utvikling AS 
Plankonsulent er Griff Arkitektur as.  
 
Eiendommer som berøres av planområdet:  

  
GNR/BNR BESKRIVELSE HJEMMELSHAVER 
303/1352 Friområde- og vegareal i Sorgenfriplanen.  Arca Nova Utvikling AS 
303/1443 Del av Sarpsborgveien i forlengelsen av 

Vaggærgata. 
Fredrikstad kommune 

303/1903 Del av felt B2 i Sorgenfriplanen.  Tomteutvikling Norge AS 
303/1904 Felt B-2 i Sorgenfriplanen.  Tomteutvikling Norge AS 
303/1905 Felt B3 i Sorgenfriplanen.  Tomteutvikling Norge AS 
303/1810 Del av naboeiendom; tatt med for å sikre 

frisikt i veikryss Vaggærgata x Sorgenfri allé.   
Østsiden Handelsutvikling AS 

 
2.3 Tidligere vedtak 

I planinitiativ av 07.08.2017 og i innledende fase av planarbeidet ble det bl.a. foreslått å flytte 
barnehagen lenger øst i planområdet. Etter varsel om oppstart og innledende planarbeid og 
avklaringer med planmyndighet ble planinitiativet fremlagt for planutvalget den 20.12.2018. 
Utvalget fattet følgende prosessledende beslutning:  
 
”1. Planutvalget mener at det fremlagte planinitiativet for delfeltene B3, B-2 og del av felt  
B2 inneholder flere gode grep, men bør bearbeides slik at det i større grad samsvarer  
med vedtatt reguleringsplan, jfr. Pbl.12-8.2.ledd.  
2. Detaljregulering av delfeltene bør videreføre nåværende formål og ikke flytte barnehagen.”  
 
På bakgrunn av dette er det besluttet å opprettholde barnehagens plassering sørøst i 
planområdet, slik Sorgenfriplanen legger opp til.  
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2.4 Utbyggingsavtaler 
Tidligere eier av Sorgenfriområdet inngikk utbyggingsavtale med Fredrikstad kommune om 
overtakelse av veiarealet i Sorgenfriplanen. Da forslagsstiller overtok eierskapet trådte de inn i 
gjeldende utbyggingsavtale. Planforslaget innebærer justeringer av sideareal til vei; gatelangs 
parkering/møbleringssoner med trerekker, endret plassering av bussholdeplass, justert 
plassering av fortau langs felt BBB6.) Forslagsstiller har på bakgrunn av dette tatt initiativ til 
avklaring med kommunen om justering av utbyggingsavtalen, og dialog pågår.  

 
2.5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

Planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854):   
 

KU-forskriften § 6 b) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram.  

 
Ø Vurdering: Vedlegg I omfatter hovedsakelig industri- og infrastrukturprosjekter med 

vesentlige virkninger for omgivelsene, nærings-/tjenesteytings- eller offentlig 
bebyggelse på over 15 000 m2 BRA og nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 
samsvar med overordnet plan.  
 
Planen omfatter ingen tiltak i vedlegg I. I detaljreguleringsplanen foreslås mindre 
endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. Aktuelle endringer er justeringer av 
Sorgenfriplanens formålsgrenser internt i området.  Tillatte formål (bolig, barnehage, 
veiforbindelser og grønnstruktur) og grad av utnytting videreføres uendret, men det 
åpnes for at tillatt utnyttelse for boligbebyggelsen kan stables noe mer i høyden; 
tilsvarende ca. 1 etasje høyere bebyggelse på deler av bebyggelsen. Dette for å 
oppnå en åpnere bebyggelsesstruktur og større uteoppholds- og grøntområder mot 
dammen. Det er samtidig vektlagt at endringer ikke skal gi vesentlige virkninger mht. 
fjernvirkning, solforhold og sikt, og at intensjon og kvaliteter i opprinnelig plan 
videreføres.  
 
I veiledningsnotat (kommentarutgave) til KU-forskriftens § 6 b) presiseres følgende: 
”Det legges til grunn at det kan gjøres mindre endringer fra overordnet plan i 
reguleringsplanen uten at planen må behandles etter forskriften. Hva som menes med 
mindre endringer må vurderes konkret i den enkelte sak med utgangspunkt i mulige 
virkninger. I slike tilfeller er det viktig at det i planbeskrivelsen gis en redegjørelse for 
endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og at virkningene av endringene blir 
beskrevet”.   
 
Endringer og virkninger i forhold til overordnet reguleringsplan belyses og vurderes 
grundig i planbeskrivelsen, slik at berørte parter kan ta stilling til dem. Det er lagt vekt 
på å ivareta intensjoner og hensyn i overordnet plan i detaljreguleringsplanen. På 
bakgrunn av dette er det vurdert at planen ikke utløser krav om KU etter forskriftens § 
6 b).  

 
KU-forskriften § 8 a) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram.  
 

Ø Vurdering: Vedlegg II omfatter hovedsakelig større jord-/skogbrukstiltak, industri- og 
infrastrukturprosjekter, støyende/forurensende tiltak og turisme-/fritidsanlegg som ikke 
er aktuelle i planområdet. Vedlegg II punkt 11 j) omfatter bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting. Barnehage omfattes av dette. Vedlegg II punkt 13 omfatter endringer av 
slike bygg som kan få vesentlige virkninger.  
 
Gjeldende plan legger allerede til rette for barnehage, og detaljreguleringen 
viderefører tilsvarende areal og plassering i samme område, men med noe justering 
av formålsgrense og bygningshøyde. Endringene er redegjort for i planbeskrivelsen, 
og vurderes ikke å gi noen vesentlige virkninger for hverken barnehagens brukere 
eller omgivelsene. På bakgrunn av dette er det vurdert at planen ikke utløser krav om 
KU etter forskriftens § 8.  
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3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
3.1 Planprosess og medvirkning i planarbeidet 

Planinitiativ ble sendt Fredrikstad kommune 07.08.2017 med to ukers intern høring i 
kommunens virksomheter.  

 
Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 11.10.2017. 
 
Varsel om oppstart ble kunngjort 12.01.2018 i Fredriksstad blad og på Fredrikstad kommunes 
hjemmeside. Varslingsbrev ble sendt til berørte naboer og myndigheter i henhold til adresseliste 
fra Fredrikstad kommune. Frist for innspill til oppstart av planarbeidet var 12.02.2018.  

 
Planprosess og medvirkning inkl. planinitiativ, møtereferater, varslingsdokumentasjon og 
mottatte innspill med forslagsstillers kommentarer er dokumentert i et eget vedlegg til 
planforslaget.  
 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
4.1 Statlige planer og føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det 
er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sitt arbeid med regionale og 
kommunale planstrategier de neste fire år. Forventningene skal også legges til grunn for statlige 
myndigheters medvirkning i planlegging etter pbl. Planlegging iht. de nasjonale forventningene 
skal fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Utfordringer som trekkes fram er å skape et 
bærekraftig velferdssamfunn, et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn og et trygt samfunn 
for alle. FNs 17 bærekraftsmål er det politiske hovedsporet for å ta tak i utfordringene, og 
politikken i meldingen om «Bærekraftige byar og sterke distrikt» videreføres. 
Forventningsdokumentet omhandler planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig 
utvikling, vekstkraftige regioner og lokalsamfunn, bærekraftig areal- og transportutvikling og 
byer og tettsteder der det er godt å leve. I forventningsdokumentet oppsummeres også 
gjeldende statlige planretningslinjer og -bestemmelser, og planlagte revisjoner. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  
Retningslinjens formål er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom planlegging og 
øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt energiomlegging. Planleggingen skal bidra til at samfunnet 
forberedes på og tilpasses klimaendringene. Retningslinjen omhandler klima- og 
energiplanlegging og innholdet i planer som behandler klima- og energispørsmål, samt arbeid 
med og samarbeid om klimatilpasning. Retningslinjen angir også krav til planprosess, 
kunnskapsgrunnlag og risikovurdering som legges til grunn for planleggingen i kommune, fylke 
og stat mht. klimaendringer og klimatilpasning.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  
Retningslinjene skal sikre Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret 
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor 
barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store 
nok og egnede arealer til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er 
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014).  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging 
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt 
samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging 
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av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 
helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. Veksten i transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  
Klima- og miljødepartementet har vedtatt retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av 
støyforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med 
støynivå over gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av 
bebyggelse med støyfølsom bebyggelse, derunder boliger. Støyforhold skal kartlegges og tiltak 
som sikrer tilfredsstillende støynivå skal beskrives i reguleringsplan.  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012)  
Miljøverndepartementet har vedtatt planretningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av 
luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjene skal gi føringer for kommunens 
arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. 
Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med luftforurensning over gitte grenseverdier. 
Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av bebyggelse med forurensningsfølsom 
bebyggelse, derunder boliger. Kommunene skal utarbeide kart som synliggjør områder utsatt 
for luftforurensning.  

4.2 Regionale planer og føringer 
Fylkesplan Østfold mot 2050 (2018) 
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende 
tettbebyggelse. 
Fylkesplanen er et strategisk dokument for samfunnsutviklingen i Østfold og består av en 
samfunnsdel og en arealstrategi. Planen fokuserer på bærekraftprinsippene Klima og miljø, 
Verdiskaping og kompetanse samt Levekår og folkehelse. Arealstrategien fokuserer på god 
arealutnyttelse, kompakte og attraktive byer og tettsteder, et samfunn hvor alle kan delta, trygge 
oppvekstvilkår for barn og unge samt redusert privatbiltrafikk. 
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert på fylkesplankartet.  

 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR VERKSBYEN, FELT B3, B-2 OG DEL AV B2 - PLANBESKRIVELSE  
 

8 av 41  

4.3 Kommunale planer og føringer 
Kommuneplanens arealdel (2011-2023) 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til formål framtidig boligbebyggelse. Deler av 
planområdet berøres av hensynssone flomfare H320, knyttet til Sorgenfridammen. 
Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser om en rekke forhold som skal ivaretas ved 
regulering. Bestemmelser i kommuneplanens arealdel gjelder i utgangspunktet foran eldre 
reguleringsplaner ved motstrid, men det er vedtatt at en rekke reguleringsplaner, inkl.  
reguleringsplan for Sorgenfri (plan-ID 0106544) likevel skal gjelde fullt ut.  

 
Illustrasjon: Planområdet markert på kommuneplankartet. 

 
4.4 Gjeldende reguleringsplan i planområdet  

 

 
Illustrasjon: Planområdet i forhold til gjeldende reguleringsplaner.   

 
Planområdet er regulert ved plan-ID 0106544 Sorgenfri, vedtatt i 2005. Reguleringsplanen er 
overordnet for hele Sorgenfriområdet og stiller krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan 
(tidligere kalt bebyggelsesplan) for delområdene før de kan utbygges. Den overordnede planen 
gir en rekke rammer og føringer som skal følges opp ved detaljregulering av delfeltene, bl.a. om 
strategi for miljø- og ressursriktig utbygging, utomhusplan, parkering, lek og uteopphold, 
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universell utforming, krav om undersøkelser og utredninger, rekkefølgebestemmelser, 
arealbruk, høyde, utforming og utnyttelsesgrad.  
 
Planforslagets forhold til gjeldende planer er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 7 Virkninger av 
planforslaget. 
 

 
4.5 Tilgrensende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner ved planområdet: 
• I nord grenser planområdet inn mot reguleringsplan Sorgenfri bydelssenter, plan-ID 

0106630, vedtatt i 2010. Kombinert forretning- og boligbebyggelse er utbygd i tråd 
med denne planen.  

• I vest grenser planområdet inn mot reguleringsplan Detaljregulering Teglverksbyen 
B4, Plan-ID 01061146, vedtatt 15.03.2018. Planen legger til rette for boligblokk-
bebyggelse med tilhørende anlegg. Utbygging ihht. planen pågår.  

• I sørvest grenser planområdet inn mot reguleringsplan Sorgenfri KS2, plan-ID 
01061014, vedtatt i 2011. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med 
tilhørende anlegg er under utbygging i henhold til reguleringsplanen.  

 
Pågående reguleringsplanarbeid ved planområdet:  

• I øst grenser planområdet inn mot pågående detaljreguleringsplan for felt F/K/O, 
Sorgenfri, Plan-ID 01061117. Oppstart av planarbeidet ble varslet 5. Juni 2014, og 
høringsperiode for planforslaget var våren 2017. Revisjon etter høringsperioden 
pågår. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og 
tjenesteyting. Det har vært tett dialog og koordinering av grensesnitt og 
overgangssone mellom planarbeidene for felt F/K/O og aktuelle planarbeid for felt B3, 
B-2 og del av B2.  

 
4.6 Temaplaner 

Kommunale temaplaner relevante for planarbeidet:  
 
Boligpolitisk plan (2015-2026) 
Utbyggingsprogram for boliger (2015-2026) er retningsgivende for planområdets 
utbyggingstakt. Ved avvik fra programmet må tilgang til nødvendig sosial og teknisk 
infrastruktur sannsynliggjøres, og måloppnåelsen om utbygging av min. 50 % boliger i 
byområdet, maks 40 % i tettstedet og 10 % i lokalsentrene skal vurderes.  
Sorgenfriområdet (i Sagabakken skolekrets) regnes som et av tettstedene.  
Boligbyggeprogrammet rulleres hvert 2. år.  

 

 
Illustrasjon: Utbyggingsprogram for boliger 2015 – 2026, for Sorgenfri.  

 
Sykkelplan (2017) 
I felles sykkelplan for Nedre Glomma; Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017), er 
hovedsykkelrute avsatt øst for planområdet langs Sarpsborgveien (rute 11.8) med framtidig 
standard eget anlegg for sykkel og vest for planområdet langs Galtungveien (rute 12.5) med 
framtidig standard blandet sykkel/fotgjenger. 
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Illustrasjon: Planområdet markert på utsnitt av kartblad 11 i sykkelplanen Hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad. 
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5 EKSISTERENDE FORHOLD 
5.1 Beliggenhet 

 
Illustrasjon: Oversiktskart. Planområdet markert med rød sirkel.  
 
Planområdet ligger på Sorgenfri i Fredrikstad kommune; mellom Glomma og RV 111, sør for 
Sellebakk. 
 

5.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet avgrenses av Sorgenfri allé i nord, Vaggærgata i øst, Sorgenfridammen i sør og 
Capjonstien i vest. Planområdets areal er ca. 68,3 mål.  
 

 
Illustrasjon: Planområdet ifht. grunnkart.   
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5.3 Dagens arealbruk i og ved planområdet 
 

 
Illustrasjon:  Arealbruk i og ved planområdet. (Foto: Google, 2017). 
 
Planområdet har stått ubebygd over tid og arealene rundt Sorgenfridammen er tilgrodd med 
lavere vegetasjon/løvtrær. Capjonstien i vest og Sorgenfri allé i nord er opparbeidet i tråd med 
reguleringsplan. Vaggærgata langs østsiden av planområdet er ikke opparbeidet, men det er 
etablert infrastruktur i bakken i veitraseen.  

 
5.4 Stedets karakter, estetikk  

5.4.1 Struktur og estetikk, eksisterende bebyggelse 
Nærområdet har en sammensatt og variert bebyggelse.  
 
Vest for planområdet langs Galtungveien ligger villabebyggelse og eldre 
arbeiderboliger, oppført mellom 1880- og 1980-tallet. 
  

 
Arbeiderboligene langs Galtungveien. (Foto: Google) 
 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR VERKSBYEN, FELT B3, B-2 OG DEL AV B2 - PLANBESKRIVELSE  
 

13 av 41  

Det er planlagt konsentrert småhusbebyggelse vest for Sorgenfridammen 
(Verkshagen, delfelt KS2, under oppføring). Nordvest for Sorgenfridammen (Capjon 
Park, delfelt B4) er boligblokkbebyggelse i inntil 5 etasjer under oppføring.  

 
Planlagt konsentrert småhusbebyggelse i KS2, og planlagt blokkbebyggelse i B4, hhv. sørvest 
og vest for planområdet. (Illustrasjon: Arca Nova AS) 
 
Nord for Sorgenfri allé ligger næringsbygg, konsentrert småhusbebyggelse og 
Østsiden Storsenter med kombinert bolig- og forretningsbebyggelse. 

 
Østsiden storsenter nord for Sorgenfri allé og planområdet. (Foto: Skanbygg.no) 
 

5.5 Landskap  
5.5.1 Topografi 

Planområdet er relativt flatt og heller svakt mot Glomma i vest og Sorgenfridammen i 
sør. I sørøstre del av planområdet skråner terrenget mot Sorgenfridammen. 
Sorgenfridammen er dannet i en grop i landskapet som er spor etter leireuttak til bl.a. 
tegl- og lettklinkerproduksjon.  
 
Langs dammens bredder pågår det oppfylling av masser. Dette er i tråd med vedtatt 
reguleringsplan og gitte tillatelser. Oppfyllingen skal bidra til å stabilisere breddene og 
til at dammen oppnår den størrelse, form og vannstand som er vedtatt i gjeldende 
reguleringsplan. Utfyllingsarbeidene med påfølgende reetablering av vegetasjon 
foregår skånsomt og trinnvis, i tråd med anbefalinger fra biolog (se kap 5.7 nedenfor). 
Dette for å ivareta biologisk mangfold som har oppstått på grunn av dammen og 
vegetasjonen som har etablert seg i løpet av årene området har stått ubrukt. 
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5.5.2 Solforhold 

Planområdet heller svakt mot sørvest og har gode solforhold.  
 

5.5.3 Lokalklima 
Hovedvindretning er fra sørvest i sommerhalvåret og fra nordøst i vinterhalvåret. 
 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er i 2005 gjennomført arkeologisk undersøkelse, og det ble ikke funnet noen automatisk 
fredete kulturminner i planområdet.  
Sorgenfridammen og landskapet, formet av leireuttak, samt arbeiderboligene langs 
Galtungveien er spor etter teglverksvirksomheten som har vært viktig for Fredrikstads utvikling. 
Utenfor aktuelle planområde, mellom Sagabakken skole og tidligere Narnte bruk (teglverk) er 
det bl.a. spor etter en kabellinje tilknyttet teglproduksjonen.  

 
5.7 Naturverdier 

Ivaretakelse av biologisk mangfold rundt Sorgenfridammen er vurdert jf. vedlagt rapport; 
Sorgenfridammen - Utredning angående ivaretakelse av biologisk mangfold, 07.06.2017, BF 
Naturformidling rapport 2017-1.2. Rapporten viser til at Sorgenfridammen har utviklet seg til å 
bli en attraktiv lokalitet for våtmarksfugl, og utreder mulighetene for å ivareta det rike fuglelivet 
og øvrig biologisk mangfold innenfor rammene som er satt i overordnet reguleringsplan vedtatt i 
2005. Naturverdier og arter i området er registrert og vurdert i et lokalt verdiperspektiv. 
Historikken i området og utviklingen av våtmarksområdet som følge av leireuttak og senere 
utfylling er omtalt. Konsekvenser av utfylling og utbygging er vurdert og det gis forslag til 
utforming og beplantning, vannstandsregulering, samt føringer for gjennomføring av tiltak rundt 
dammen som vil bidra til bevaring av biologisk mangfold. Forslagsstiller følger biologens 
anbefalinger og våren/høsten 2019 igangsettes arbeider med å opparbeide og beplante den 
sørlige delen av dammens bredder med øyer og bassenger. Slik kan artene i området 
reetablere sine habitater der før utbygging av østre del av planområdet (B2) igangsettes.  

 
5.8 Rekreasjonsverdi og –bruk, uteområder 

Planområdet benyttes i noen grad til rekreasjons-/turområde, og det går et tråkk/sti fra Sorgenfri 
allé ned mot dammen. Planområdet omfatter nordre bredd og del av østre bredd av 
Sorgenfridammen, og arealene planlegges opparbeidet som friområde med gang-/sykkelstier 
og tilrettelagt for rekreasjon og aktiviteter. Uteområdene i dette planområdet knyttes sammen 
med tidligere vedtatt landskapsplan for vestre bredd av Sorgenfridammen. Utenfor planområdet 
i vest ligger Glommastien; en tursti for gående/syklende langs Glomma mellom Sarpsborg og 
Fredrikstad. 

 
5.9 Landbruk 

Det er ingen landbruksarealer i planområdet. 
 

5.10 Trafikkforhold 
5.10.1 Kjøreatkomst  

Hovedatkomsten til planområdet vil være fra øst via Sarpsborgveien (fv. 111) og 
Sorgenfri allé. Det er opparbeidet ny rundkjøring og fotgjengerundergang i 
Sarpsborgveien. Sorgenfri allé er opparbeidet i tråd med reguleringsplan og gjeldende 
rekkefølgekrav. Det er også kjøreatkomst fra vest via Galtungveien og Sorgenfri allé. 
Krysset Galtungveien x Sorgenfri allé skal utbedres ved utbygging av delfelt B4 (ferdig 
regulert boligområde i vest). Atkomstforholdene vil med andre ord være gode og sikre. 
 

5.10.2 Vegsystem 
Overordnet vegsystem i planområdet er ferdig regulert med angivelse av avkjørsler til 
de ulike delfelt for ny bebyggelse.  
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5.10.3 Trafikkmengde 

  
Illustrasjon: Trafikkmengdeberegning er gjennomført av Rambøll ifbm. støyutredning. ÅDT 
framgår med røde tall på illustrasjonen, og prosentandel tungtrafikk med svart tekst. Skissert 
bebyggelse på illustrasjonen viser et tidligere utkast, men trafikkmengder er oppdatert ihht. det 
faktiske planforslaget, eksisterende bebyggelse i omgivelsene, samt framtidig utbygging av felt 
B2 sør for planområdet.   
 

5.10.4 Ulykkessituasjon  
Det er ingen registrerte trafikkulykkespunkter i planområdet (nvdb.no).  
 

5.10.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er etablert gang-/sykkelvei langs planområdet i Sorgenfri allé. 
  

5.10.6 Kollektivtilbud 
Det er bussholdeplasser innenfor kort gangavstand ved planområdet. 
 

 
Illustrasjon: Bussholdeplasser ved planområdet i dag. Holdeplasser markert med rødt har 
rutetilbud i dag, de grønne (Sorgenfri allé) trafikkeres foreløpig ikke.  

5.11 Barns interesser 
Naturområdet rundt Sorgenfridammen benyttes tidvis ifbm. undervisning ved Sagabakken 
skole. Ut over dette er det ikke kjent at området har spesielle verdier knyttet til barns interesser.  
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5.12 Sosial infrastruktur  
5.12.1 Skolekapasitet  

Sagabakken barne- og ungdomsskole ligger ca. 500 m fra planområdet, sør for 
Sorgenfridammen. Verksbyen-utbyggingen ligger inne i boligbyggeprogrammet som 
er koordinert med skolekapasitet. Regulerte gang- og sykkelveier i og langs 
planområdet vil være trafikksikker skolevei mellom skolen og planområdet. Borge 
ungdomsskole ligger ca. 2 km nordøst for planområdet. Det er forbindelse via gang-
/sykkelvei og fortau mellom skolen og planområdet. Fredrikstad kommune 
v/Skoleetaten bekrefter at det er kapasitet på skolene.  

 
5.12.2 Barnehagedekning 

En del av planområdet er regulert til barnehage og det ligger flere barnehager nær 
planområdet. 

 
Illustrasjon: Skoler og barnehager ved planområdet.  
 

5.13 Universell tilgjengelighet 
Hoveddelen av planområdet er relativt flatt og det ligger godt til rette for å etablere universelt 
utformede løsninger i bebyggelse og anlegg. I sørøstre del av planområdet langs Vaggærgata 
er det skrånende terreng, og tilpassede løsninger må vurderes for å ivareta framkommelighet 
for alle.  

   
5.14 Teknisk infrastruktur  

5.14.1 Vann og avløp, kabler og ledninger 
Det er offentlig VA-anlegg i området, og det er inngått utbyggingsavtale som omfatter 
anlegg dimensjonert for planlagt utbygging. Kabler/ledninger påvises rutinemessig før 
igangsetting av gravearbeider.  

 
5.14.2 Trafo  

I følge netteier er det behov for ny trafo til bebyggelsen i planområdet.  
 

5.14.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det er utbygd anlegg i 
planområdet. 
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5.15 Grunnforhold  
5.15.1 Stabilitetsforhold 

Planområdet ligger i et område med tykk havavsetning. Grunnforholdene tilsier at 
områdestabilitet og kvikkleire må vurderes i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, 
ihht. NVEs retningslinjer.  
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert på NGUs løsmassekart.  
 

5.15.2 Grunnforurensning 
Det er ikke registrert forekomst av grunnforurensning i planområdet i databasen 
grunnforurensning.miljodirektoratet.no. Nåværende og tidligere aktivitet tilsier at det 
ikke er sannsynlighet for forurenset grunn i planområdet. Pågående oppfylling i 
området er oppfylling med rene masser. Gjeldende regelverk (forurensningsloven § 2-
10) pålegger tiltakshaver å ha en beredskapsplan og å stanse arbeidene dersom det 
likevel skulle avdekkes forurensede masser under gravearbeider. 
 

5.16 Støyforhold  
Illustrasjonen under (Støykart Fredrikstad kommune) viser at deler av planområdet vil berøres 
av gul støysone i 2027. Dette er beregnet ut fra dagens (2017) situasjon, basert på 
trafikktallframskriving og uendret bebyggelse. Støyforholdene tilsier at støyutredning må 
gjennomføres i planarbeidet.  
 

 
Illustrasjon: Beregnet støynivå i 2027, framskrevet fra 2017-situasjon.  
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5.17 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten i området er vurdert som god. Dette med bakgrunn i kommunens luftsonekart 
(2012) som tilsier at døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv og NO2 ligger under anbefalte 
grenseverdier i retningslinje T-1520, samt planområdets avstand til hovedvei, lav trafikkmengde 
på nærliggende veier og åpen landskapsform som gir god luftutskiftning.  

 
5.18 ROS - Risiko og sårbarhet i eksisterende situasjon  

Det er gjennomført en ROS-analyse som følger som vedlegg til planforslaget.  
Ved å sammenholde mulige risikokategorier og kildemateriale med info om planområdet og 
planlagte tiltak er det avdekket at følgende tema må vurderes og hensyntas i planarbeidet for å 
unngå uønskede hendelser: 
 

• Grunnforhold/-stabilitet  
• Sårbar fauna 
• Trafikkstøy (fra omgivelser) 
• Trafikkstøy (knyttet til ny bebyggelse i planområdet) 
• Støy og støv i anleggsperioden  

 
Disse temaene vurderes/utredes særskilt i planarbeidet mht. risiko for uønskede hendelser og 
beskrives i planbeskrivelsen. Det det avdekkes behov skal det gjennomføres plangrep eller tas 
inn reguleringsbestemmelser som eliminerer eller reduserer risikoen for at uønskede hendelser 
skal inntreffe. 
 

5.19 Næringsinteresser 
Ved planområdet ligger både eksisterende og framtidige (regulerte) næringsområder.  
Oversikt jf. nummerering på illustrasjonen under:  
 
1) Asfaltverktomta. (Avsatt til bolig/næring i høringsforslag til ny kommuneplan 2019).  
2) As OMBE Plast (Produksjon av tekniske plastkomponenter). 
3) Viuno AS (Vareproduksjon og tjenesteyting). 
4) Østsiden Storsenter (Dagligvare, blomster, apotek, bevertning). 
5) Område regulert til Forretning/Kontor. 
6) Område regulert til Forretning/Kontor/Offentlig formål.  
 

 
Illustrasjon: Næringsvirksomhet og næringsområder ved planområdet.     
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6 PLANFORSLAGET 
6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Formål og hensynssoner i planområdet 
 

Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1 SOSI:  Areal (m2): 
Boligblokkbebyggelse (BBB1-7) 1113 33 071,82 
Barnehage (BBH) 1161   3 546,51 
Renovasjonsanlegg (BRE1-6) 1550      200 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr. 2:   
Kjøreveg (SKV) 2011   1 604,32 
Fortau (SF) 2012      606,23 
Gatetun (SGT1-5) 2014   6 932,95 
Gang-/sykkelveg (SGS) 2015   1 500,71 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-11) 2019   3 167,93 
Kollektivholdeplass (SKH) 2073        45 
Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr. 3:    
Friområde (GF) 3040 12 331,14 
Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 3060      636,33 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende  
strandsone, pbl § 12-5 nr. 6 

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 6001   4 680,84 
SAMLET AREAL I PLANOMRÅDET  68 299  

   
Hensynssoner, pbl §§ 12-6 og 11-8:   
Rød støysone ihht. T-1442/2016 H210_1-2 - 
Gul støysone ihht. T-1442/2016 H220 - 
Hensynssone flomfare H320 - 

    
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  

BBB1, BBB2, Boligblokkbebyggelse i 4-5 etasjer over p-kjeller. Åpen kvartalsstruktur med 
variert høyde. 
BBB3, BBB4 og BBB7: Boligblokkbebyggelse; punkthus i inntil 5 etasjer. 
BBB5: Boligblokkbebyggelse i 4-5 etasjer over p-kjeller.  
BBB6: Boligblokkbebyggelse i 3-4 etasjer over Vaggærgata og inntil 4 etasjer mot vest; åpen 
kvartalsstruktur med variert høyde. 
BBH: Barnehage i inntil 3 etasjer. 
BRE: Renovasjonsanlegg med nedgravde containere.  
SKV Kjøreveg Vaggærgata. 
SF: Fortau langs Vaggærgata. 
SGT1-5: Gatetun; sambruksareal med blandet trafikk på myke trafikanters premisser, 
oppholdsarealer, parkering og møblering, samt et betydelig innslag av grønnstruktur.  
SGS: Gang-/sykkelveg langs Capjonstien, Sorgenfri allé, Vaggærgata og vestsiden av 
Sorgenfridammen.  
SVG 1-11: Annen veggrunn - grøntareal; Sideareal til veg og gang-/sykkelveg med grønt preg.  
SKH: Kollektivholdeplass; areal for nytt kantstopp for buss og leskur.  
GV1-2: Vegetasjonsskjerm mellom Capjonstien og bebyggelsen i BBB1 og barnehagen.  
GF: Allment tilgjengelig friområde / park med leke- og uteoppholdsareal ved Sorgenfridammen.  
V: Sorgenfridammen med tilhørende strandsone.  
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming  
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Det legges opp til boligblokkbebyggelse med variert høyde mellom 3 og 5 etasjer. Den laveste 
bebyggelsen plasseres nærmest vei og nabobebyggelse, og den høyeste som frittliggende 
punkthus nærmest friområdet.  

 

 
Illustrasjon: Planområdet sett fra sør med Sorgenfridammen i forgrunnen, og foreløpig skisseprosjekt 
som ligger til grunn for detaljreguleringsplanen. Bestemmelsene åpner for at dersom det benyttes tekking 
med solceller/solfangere, tillates skråtakvolumer med høyde inntil 2,5 meter i tillegg til maks. tillatt 
gesimshøyde. Skisseprosjektet er her vist med skråtakvolum på alle tak. Skråtak med solceller/-fangere 
kan bli aktuelt på hele eller deler av bebyggelsen. 
 
I delfelt der p-kjeller skal etableres (BBB1-2 og BBB5-6) skal bebyggelsens gesims- og 
mønehøyde måles fra topp dekke p-kjeller. Maks tillatt høyde på topp dekke p-kjeller er 
fastsatt med kotehøyde. Maks tillatt kotehøyde for p-kjeller er tilpasset det slakt stigende 
terrenget og er derfor ulik per delfelt.  
 
I BBB1 er maks. p-kjellerhøyde satt til kote + 5,6 m; Dette er tilsvarende kote +5,1 pluss en 
margin på 0,5 meter. I felt B4, (naboplan i vest, Capjon Park), er maks tillatt p-kjellerhøyde 
kote +5,1. Det er en målsetning å videreføre denne høyden i felt BBB1, men erfaringer fra 
utbygging i felt B4 tilsier at det er behov for noe margin pga. geotekniske forhold og 
grunnvannstand. Generell terrenghøyde vil måtte heves noe (jf. bl.a. flomsone), så med en 
makshøyde på kote +5,6 meter vil p-kjellerens høyde over ferdig planert terreng bli tilsvarende 
som i B4.  
For feltene videre østover er p-kjellerhøyden tilpasset det svakt stigende terrenget og 
prosjektert vei Vaggærgata.  
 
I BBB6 er maks p-kjellerhøyde satt til kote +12,5. For å unngå høy, eksponert p-kjellervegg 
mot vest forutsettes at p-kjelleren plasseres under bebyggelsen langs Vaggærgata, og at det 
etableres boligbebyggelse langs p-kjellerens vestfasade, mot gårdsrom og friområde. Prinsipp 
for løsning er vist på illustrasjonen under.  
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Illustrasjoner over: Prinsipp for p-kjeller i BBB6, sett fra vest.  
Punkthus i BBB7 i forgrunnen. Vaggærgata og Sarpsborgveien i bakgrunnen.  
 P-kjeller ligger under bebyggelsen langs Vaggærgata. Boliger etableres langs p-kjellerens vestfasade, 
ut mot gårdsrom og friområde.  
Illustrasjonene over er like, men den nederste viser bolig med gult og p-kjeller med blått.  
 
I delfelt uten p-kjeller (BBH, BBB3-4 og BBB7) skal bebyggelsens høyde måles fra ferdig 
planert terreng.  
 
I felt BBB1-2 og BBB5 varierer maks tillatt gesimshøyde mellom 14,5 og 18 m (4-5 etasjer) 
over p-kjeller. I felt BBB6 varierer maks tillatt gesimshøyde mellom 11,5 og 14,5 m (3-4 
etasjer) over maks tillatt høyde for p-kjeller. I felt BBB3-4 og 7 tillates maks gesimshøyde 18 m 
(5 etasjer) over ferdig planert terreng.  
 
For alle delfelt tillates høyden økt med 2,5 meter i forhold til maks gesimshøyde, dersom det 
benyttes skråtak med solcelletekking.  
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Illustrasjon over: Oppriss av foreløpig skisseprosjekt i felt BBB1, sett fra sør.  
Regulerte makshøyder vist med røde linjer.  
 

 
Illustrasjon over: Oppriss av foreløpig skisseprosjekt i felt BBB2, sett fra sør.  
Regulerte makshøyder vist med røde linjer.  
 
 

 
Illustrasjon over: Oppriss av foreløpig skisseprosjekt i felt BBH (barnehagen) til venstre  
og punkthus i felt BBB3 til høyre, sett fra sør.  Regulerte makshøyder vist med røde linjer.  
(Punkthus i BBB4 og BBB7 har tilsvarende makshøyde som BBB3.)  
 
  

 
Illustrasjon over: Oppriss av foreløpig skisseprosjekt i felt BBB5 sett fra vest.  
Regulerte makshøyder vist med røde linjer. 
 

  
Illustrasjon over: Oppriss av foreløpig skisseprosjekt i felt BBB6 sett fra sør.  
Regulerte makshøyder vist med røde linjer. 
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Illustrasjon over: Oppriss av planlagt bebyggelse sett fra Sarpsborgveien (Rv 111), mot vest.   
3 - 4 etasjer av planlagt bebyggelse blir synlig herfra. Kjæråsens silhuett er skissert inn. 
Eksisterende boliger i Sarpsborgveien 139, 141, 143 og 145 ses til helt til venstre. Sorgenfri allé helt til 
høyre.  
 
 
 
 

 
Illustrasjon over: Oppriss sett fra Sorgenfri allé, mot sør.  
Fra venstre: Bebyggelsen i felt BBB5 – gatetun SGT4 – bebyggelsen i felt BBB2 – gatetun SGT1 - 
bebyggelsen i felt BBB1 – Capjonstien – og til høyre ses blokkbebyggelsen som er under oppføring i felt 
B4 (Capjon Park).  
 

 
 

 
Illustrasjon over: Oppriss av planlagt bebyggelse nærmest Sorgenfridammen, sett fra sør.  
Fra venstre: Barnehage i felt BBH, bebyggelse i felt BBB3, BBB4, BBB7 og BBB6. Helt til høyre ses 
eksisterende bebyggelse langs Sarpsborgveien. 
 
 
 
 
 

 
Illustrasjon over: Oppriss tatt gjennom gatetun SGT1, sett mot øst.  
Fra venstre: Østsiden Storsenter – Sorgenfri allé – bebyggelsen i felt BBB2 – gatetun SGT3 – 
bebyggelsen i felt BBB4, BBB6 og BBB7. Helt til høyre ses eksisterende bebyggelse langs 
Sarpsborgveien, og Sorgenfridammen.  
 
 
 
 

 
Illustrasjon over: Oppriss tatt gjennom Capjonstien, sett mot øst.  
Fra venstre: Østsiden Storsenter – Sorgenfri allé – bebyggelsen i felt BBB1 – gatetun SGT2 – 
barnehagen i felt BBH med boligblokk i felt BBB3 i bakgrunnen.  
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Illustrasjon: Perspektiv sett mot nordvest. Sorgenfridammen, friområdet og bebyggelsen i BBB5-6 i 
forgrunnen. Eksisterende bebyggelse (KS2, B4 og Østsiden Storsenter) i bakgrunnen.  
 

 
Illustrasjon: Perspektiv sett mot sørøst. Sorgenfri allé i forgrunnen. Capjonstien og felt B4 (Capjon park) 
til høyre.   
 

 
Illustrasjon: Perspektiv sett mot sørvest. Sorgenfri allé i forgrunnen. Vaggærgata og gatetun SGT4 går 
inn mot venstre.  



DETALJREGULERINGSPLAN FOR VERKSBYEN, FELT B3, B-2 OG DEL AV B2 - PLANBESKRIVELSE  
 

25 av 41  

6.3.2 Grad av utnytting  
I opprinnelig reguleringsplan (Sorgenfriplanen fra 2005) er det avsatt ca. 39 mål byggeområde 
for bolig innenfor aktuelle planområde, med tillatt utnyttelsesgrad på 35 – 40 %-BYA.  
Sorgenfriplanen tillater maks. 14 525 m2 BYA i planområdet, og legger opp til blokkbebyggelse 
i 4 ½ etasjer i nord og 3-6 etasjer øst for dammen.  
 
I dette planforslaget er det avsatt ca. 33 mål til byggeområde for bolig. Byggeområdet er altså 
redusert med ca. 6 mål sammenlignet med Sorgenfriplanen, og disse arealene avsettes til 
større friområde rundt dammen og gatetun som gir grønne forbindelser og siktlinjer gjennom 
planområdet, tilgjengelig for allmennheten.  
 
Fordi byggeområdet er redusert, er %-BYA satt noe høyere enn i opprinnelig plan; 30 – 50 %-
BYA. Planforslaget tillater maks. 13675 m2 BYA i byggeområdene for bolig. Dette gir 850 m2 
lavere BYA enn Sorgenfriplanen åpner for. For å opprettholde utbyggingsvolumet som 
Sorgenfriplanen legger opp til tillates derfor stedvis noe høyere bebyggelse; 3-5 etasjer. 
 

     
Illustrasjon: Opprinnelig reguleringsplankart til venstre, med plangrense for aktuelle planforslag markert 
med blå stiplet linje. Planforslaget til høyre, sett i forhold til omkringliggende reguleringsplaner.  
I planforslaget er byggeområdene (gule områder) trukket lenger unna Sorgenfridammen slik at 
friområdet (grønt område) blir større. Planforslaget sikrer flere forbindelser via gatetun med grønnstruktur 
(rosa områder) gjennom området og flere siktlinjer mot dammen.  

 
Illustrasjon: Sammenligning av areal avsatt til allment tilgjengelig friområde i opprinnelig reguleringsplan 
(til venstre) og i nytt planforslag (til høyre). I planforslaget samles et større friområdeareal nord for 
dammen. I planforslaget legges det i tillegg opp til ca. 6,9 daa med allment tilgjengelige forbindelser via 
gatetun (vist med lys grønn skravur) som skal ha et betydelig innslag av grønnstruktur.  
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6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer 
Det legges til rette for en barnehage med antatt 4 avdelinger, dvs. ca. 20 ansatte.  

 
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
I planforslaget utgjør byggeområder for bolig (felt BBB1-7) ca. 33 mål.  
Mulig BTA (bruttoareal) bebyggelse i planområdet er beregnet å legge til rette for ca. 430 
boenheter innenfor planområdet. I planområdet tas det sikte på å tilby leiligheter mellom 60 m2 

og 140 m2, med et snitt på ca. 100 m2 BTA. Boligantall og størrelsesfordeling er veiledende og 
kan bli justert. Antall boenheter begrenses av maks.-krav til bebygd areal og høyde, og min.-
krav til leke- og uteoppholdsareal, parkering, og kvalitetskrav for øvrig.   

 
6.4 Boligmiljø / bokvalitet  

6.4.1 Generelt 
Bebyggelsen langs Sorgenfri allé og Vaggærgata planlegges som åpen kvartalsstruktur rundt 
skjermede, felles uterom. Plassering og organisering sikrer gode solforhold både for beboerne 
i planområdet og eksisterende omkringliggende bebyggelse. Samtidig skjermes 
gårdsrommene mot nordøstlig hovedvindretning i vinterhalvåret.  

 
Gårdsrommene får en halvprivat, skjermet karakter egnet for bl.a. småbarnslekeplasser 
synlige fra boligene, og nabolagsaktiviteter. Samtidig er gårdsrommene åpne mot friområdet 
og dammen. Dette bidrar til god kontakt og åpenhet mellom boligenes nærområde og den 
allment tilgjengelige parken. Nærmere friområdet og dammen etableres punkthusbebyggelse 
med utearealer som får en mer allment tilgjengelig karakter. Den gradvise overgangen fra 
kvartaler/gårdsrom med halvprivat karakter, via punkthus og en mer oppløst struktur, til den 
åpne parken rundt dammen er vektlagt for å oppnå både et åpent og romslig friområde for alle 
og god bokvalitet og trivsel for beboerne.  

 
Gjennom bebyggelsen sikres det flere siktlinjer og allment tilgjengelige forbindelser via 
gatetun, mellom omkringliggende offentlig vei og friområdet med dammen.  
Alle boenheter sikres privat uteoppholdsareal. Støyskjermingstiltak av boliger og uteareal 
ivaretas også gjennom bestemmelsene.  
 

 
Illustrasjon: Foreløpig utomhusplan som viser organisering av bebyggelse med atkomst og internveier, 
parkering, grønnstruktur og leke-/uteoppholdsarealer. Utomhusplan vil detaljeres og avklares ytterligere i 
forbindelse med søknad om byggetillatelse.  
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6.4.2 Solforhold  
Sol-/skyggediagrammene er basert på skisseprosjektet med skråtak/maks tillatt høyde på alle 
bygg. Planlagt bebyggelse vil ikke gi vesentlige endringer av solforhold på omkringliggende 
eiendommer. Bebyggelsens organisering gir også gode solforhold internt i planområdet.  
 
Sol-/skyggediagram 21.juni (sommersolverv) kl. 09, 12, 15 og 18: 

 
 
 
Sol-/skyggediagram 21.mars (vårjevndøgn) kl. 09, 12, 15 og 18:  
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6.4.3 Støyforhold:  

 
 

Framtidig støyforhold er beregnet av Rambøll, jf. vedlagt støyrapport. Trafikkmengde er 
beregnet ut fra ferdig utbygd planområde, inkl. framtidig bebyggelse lenger sør i felt B2.   
Noen av boligfasadene vil berøres av gul støysone og det er tatt inn reguleringsbestemmelser 
som sikrer at alle berørte boenheter får tilfredsstillende støyforhold. De fleste boenhetene 
planlegges gjennomgående med tilgang til stille side. Bestemmelsene sikrer at maks 10 % av 
boenhetene kan ha ensidig henvendelse mot gul støysone, under forutsetninger som sikrer at 
de likevel får tilfredsstillende støyforhold både inne og på privat uteoppholdsareal. Dette kan 
bli aktuelt for noen få boenheter, og løsningen gir god arealutnyttelse - samtidig som 
tilfredsstillende bokvalitet sikres.  
Bebyggelsens plassering bidrar til skjerming av utearealer og gårdsrom. 

 
6.5 Barnehage; kvalitetskrav/beskrivelse 

I planforslaget er areal til barnehagetomt (formål BBH) tilsvarende som i Sorgenfriplanen. 
Plassering nord for Sorgenfridammen videreføres også, med noe endret orientering/form på 
formålsgrense, men fortsatt ”i første rekke” mot dammen, med fri sikt og direkte tilgang til 
friarealene. 
 
Det er ikke utarbeidet et konkret skisseprosjekt for framtidig barnehage, men planen åpner for 
et bebygd areal og uteareal tilstrekkelig til en 4-avdelings barnehage. Det er beregnet 12-18 
barn per avdeling (antall avhengig av barnas alder), dvs. til sammen ca. 50 – 70 barn og ca. 15 
til 20 voksne. Planforslaget gir rom for bebyggelse og uteareal etter Utdanningsdirektoratets 
arealnorm / barnehageveileder IS2072 fra Helsedirektoratet.  

 
Bebyggelse og parkering plasseres lengst nord i felt BBH, mot kjøreatkomst som blir via 
Capjonstien og gatetun SGT2. Trafikk knyttet til hente-/bringesituasjon og parkering mot nord 
blir dermed adskilt fra barnehagens leke- og uteoppholdsarealer mot sør. Bestemmelsene sikrer 
også etablering av direkte gangatkomst fra gang-/sykkelvei langs Capjonstien og fra friområdet 
rundt dammen.  
 
Barnehagen ligger ikke i støyutsatt område.  
 
Høydebestemmelsene åpner for bebyggelse med inntil 3 etasjer. I Sorgenfriplanen fra 2005 er 
det forutsatt en bygning med inntil 2 etasjer. Muligheten for økt høyde er tatt inn for å gi 
fleksibilitet til å formgi et bygg med mindre fotavtrykk. Dette vil gi større leke- og 
uteoppholdsareal, og bedre sikt forbi bygget. Dette vil også harmonere med 
punkthusbebyggelsen det legges opp til i felt BBB3, BBB4 og BBB7 nærmest friområdet og 
dammen. Utnyttelsesgrad er satt til 25 %-BYA, 5% høyere enn i Sorgenfriplanen. Dette gir 
mulighet for en lavere bygning og større fotavtrykk. Planforslaget gir dermed fleksibilitet til å 
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utforme en hensiktsmessig barnehagebygning, og dette må avklares ved utarbeiding av konkret 
prosjekt, og ses opp mot kvalitets- og funksjonskrav. Mulighet for økt høyde/fotavtrykk vurderes 
ikke å gi vesentlige virkninger mht. tilpasning til omkringliggende bebyggelse, og heller ikke for 
omgivelsenes utsikt- eller solforhold. 
Terrenget i barnehagens område er relativt flatt, noe som gir gode muligheter for å oppfylle krav 
til tilgjengelighet og universell utforming. Mer variert terreng for f.eks klatring og aking finnes i 
nærområdet og vil opparbeides i friområdet.  
 
Gjerde rundt barnehagen skal være lett/transparent slik at sikt opprettholdes og at barnehagens 
lekearealer oppfattes som en del av friområdet. Lekearealene vil kunne benyttes av 
allmennheten etter stengetid.  

 
6.6 Parkering  

Boliger:  
Det stilles krav om minimum 0,5 plass og maksimum 1,5 plass per boenhet, inkl. 
gjesteparkering. Det legges altså opp til en lavere p-dekning enn i Sorgenfriplanen, som krever 
1,5 plass per boenhet. Dette i tråd med forventning om at behovet for bil vil reduseres med økt 
fortetting, bedre kollektivtilbud (økt kundegrunnlag) og økt bruk av bildeling og andre grønne 
mobilitetsløsninger.  
 
Hovedandelen av p-plasser planlegges i p-kjeller under boligene i feltene BBB1-2 og BBB5-6. 
Beboere i BBB3-4 og BBB7 vil også kunne parkere her. Mulig atkomst til p-kjellerne er vist med 
inn- og utkjøringspiler på plankartet.  
 
Planforslaget åpner for at inntil ca. 0,3 bilplass per boenhet kan etableres som bakkeparkering 
internt i boligområdet og langs interne gatetun. 
 
Noe bakkeparkeringsareal, som supplement til p-kjellere, er vurdert som hensiktsmessig da 
arealene enkelt vil kunne omgjøres til uteopphold/annen bruk, i takt med styrket kollektivtilbud 
og økt grønn mobilitet (sykkel, bildeling etc.) som antas å gi redusert etterspørsel etter 
parkeringsplasser i framtiden. 
 
5 % av alle p-plasser skal være HC-dimensjonerte og min. 25% skal ha framlagt strøm for 
etablering av ladepunkt.  
 
Sykkelparkering: Det er tatt inn krav om min. 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.  
Min. 0,2 plasser per boenhet skal være i felles, utendørs sykkelparkering med stativ/mulighet 
for fastlåsing.  
 
Sykkelparkering (stativ, takoverdekning) skal ikke medregnes i BYA. Dette for at plassene skal 
kunne plasseres på det mest hensiktsmessige stedet, uavhengig av ”ledig” BYA.  
 
Barnehage:  
Det stilles krav om min 10 og maks. 20 bilplasser, og min. 20 sykkelplasser innenfor felt BBH. I 
tillegg kan det opparbeides noe gatelangs parkering i nærområdet. Hovedandelen av barna 
antas å være beboere i nærområdet og kan da leveres / hentes med sykkel eller til fots. På 
bakgrunn av dette er p-dekningen vurdert som tilstrekkelig. 

 
6.7 Tilknytning til infrastruktur  

Det foreligger allerede utbyggingsavtale vedr. kommunal infrastruktur, og forslagsstiller er i 
dialog med kommunen om denne, og med øvrige aktører (bl.a. fjernvarme, el., kabler) om 
eksisterende og nye anlegg.  
 

6.8 Trafikkløsning  
6.8.1 Kjøreatkomst  
Tilknytning til overordnet vegnett: Kjøreatkomst til planområdet skjer enten fra Sarpsborgveien 
(rv.111) eller Galtungveien (fv. 432), via Sorgenfri Allé, Vaggærgata og Capjonstien.  
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6.8.2 Utforming av veger  
Sorgenfri allé er opparbeidet og Capjonstien opparbeides ifbm. pågående utbygging i feltene 
KS2 og B4.  Langs disse veiene foreslås det ny gatelangs parkerings-/møbleringssone med 
trerekke (reguleringsbredde hhv. 2,5 m og 2 m). Tidligere regulert busslomme langs Sorgenfri 
allé flyttes ca. 50 meter østover og erstattes av kantstopp. Langs planområdet, innenfor ny 
gatelangs parkering, videreføres gang-/sykkelvei (reguleringsbredde 3 m, tilsvarende som i 
Sorgenfriplanen). 

 
Vaggærgata er per i dag regulert, men ikke opparbeidet. Vaggærgata videreføres som i 
Sorgenfriplanen med regulert kjørebanebredde 6 meter. Det foreslås ny gatelangs parkerings-
/møbleringssone med trerekke på begge sider (reguleringsbredde 2 m). Langs planområdet, 
innenfor trerekke-/gatelangs parkeringssone, videreføres fortau (reguleringsbredde 2,75 m 
tilsvarende som i Sorgenfriplanen).  

 
Veikategori ihht. kommunal veinorm: Sorgenfri allé: Samlevei Sa2. Capjonstien og 
Vaggærgata: Atkomstvei A2. Regulerte løsninger er vurdert å være i tråd med kommunal 
veinorm.  
 
Framkommelighet for brannvesenets tunge kjøretøy (tilstrekkelig bredde, svingradius etc.) 
skal sikres ihht «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap i 
Fredrikstad og Hvaler kommune». Reguleringsbestemmelse 2.2 sikrer at atkomstveier og 
oppstillingsplasser for brannvesenet skal framgå av utomhusplan ved søknad om tiltak.  
 
Internveier er regulert som gatetun. (Reguleringsbredde 15 meter for SGT1 (hovedforbindelse 
mellom Sorgenfri allé og Sorgenfridammen og 10 meter for SGT2-5). Dette blir grønne 
sambruksarealer («shared space») som skal utformes for ferdsel med lav hastighet, på myke 
trafikanters premisser. Bestemmelsene presiserer at arealene skal opparbeides med høy 
andel vegetasjon og et tydelig grønt preg.  
 

  
 

 

Illustrasjoner: Eksempler på gatetun 
utformet etter prinsippene for shared 
space/sambruksareal. Utforming som 
skiller seg fra vanlig kjørevei, 
oppholdssoner og grønnstruktur 
signaliserer ferdsel på myke trafikanters 
premisser. 
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Illustrasjoner: Snitt gjennom gatetun SGT1 viser forslag til inndeling og ulik bruk.  
Internveiforbindelsene blir sambruksareal med en betydelig andel grønnstruktur, soner for 
møblering/opphold, bil-/sykkelparkering og ferdsel på myke trafikanters premisser.  
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Illustrasjoner: Snitt gjennom gatetun SGT2 viser forslag til inndeling og ulik bruk.  
Internveiforbindelsene blir sambruksareal med en betydelig andel grønnstruktur, soner for 
møblering/opphold, bil-/sykkelparkering og ferdsel på myke trafikanters premisser.  
 
6.8.3 Krav til samtidig opparbeidelse av samferdselsanlegg 
Det stilles krav om at offentlig areal langs Sorgenfri Allé, Capjonstien og Vaggærgata, samt 
gatetun og gang-/sykkelveier gjennom bolig- og friområde - knyttet til aktuelle byggetrinn - skal 
være ferdig opparbeidet før byggetrinnet tas i bruk.  
 
Det stilles krav om en plan for framkommelighet i byggeperioden, som vil sikre en 
hensiktsmessig inndeling av byggetrinn, og avklare evt. midlertidige løsninger for 
framkommelighet. 
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6.8.4 Tilgjengelighet for gående og syklende  

 
Illustrasjon: Hovedforbindelser for gange og sykkel markert med rosa linjer; knyttet til internforbindelser i 
hvert boligfelt og eksterne gang-/sykkelforbindelser. 
   
Se også beskrivelse i kap. 6.8.2. Planområdet knyttes til eksisterende gang-/sykkel-
forbindelser i Sorgenfri Allé og viderefører forbindelser langs og gjennom planområdet i tråd 
med intensjoner i gjeldende plan.  

 
6.8.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold  
Interne atkomstveier (gatetun) reguleres med felles eieform; felles for bebyggelsen i 
planområdet, og skal være allment tilgjengelige forbindelser, bl.a. for besøkende og brukere 
av friområdet. Som det framgår av foreløpig illustrasjonsplan vedlagt planforslaget vil atkomst 
til bebyggelsen skje enten direkte fra offentlig vei, eller fra fellesareal.  

 
6.9 Planlagte offentlige anlegg  

Samferdselsanlegg langs Capjonstien, Sorgenfri allé, Vaggærgata og gang-/sykkelveg langs 
vestsiden av Sorgenfridammen reguleres med offentlig eieform (markert med o_ foran 
formålskode på plankartet) og forutsettes overtatt av kommunen til drift og vedlikehold iht. 
utbyggingsavtale.  

 
Interne gatetun/sambruksarealer og friområdet forutsettes videreført i privat eie, drift og 
vedlikehold, men det er presisert i bestemmelsene at arealene skal være tilgjengelig for 
allmennheten.  
 

6.10 Miljøoppfølging  
Strategi for å sikre en miljø- og ressursriktig utbygging i planområdet.  
Ihht. reguleringsplan for Sorgenfri, bestemmelse 2.1 er det utarbeidet en strategi for å sikre en 
miljø- og ressursriktig utbygging.   
 
Strategi for ny bebyggelse: Forslagsstiller har høye ambisjoner om en miljø- og ressursriktig 
utbygging. Deres visjon for Verksbyen-utbyggingen er å skape Norges mest innovative og 
framtidsrettede boligprosjekter. Future Living-konseptet utvikles gjennom samarbeid med 
innovative selskaper, bl.a. innen solenergi til produksjon av elektrisitet og termisk varme. Det 
planlegges plusshus, som produserer mer energi enn de bruker, og  smarthusløsninger med 
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energistyring. Miljøteknologien skal være en integrert del av den arkitektoniske utformingen. 
Rapporten Verksbyen – en komplett bydel i Fredrikstad. Sluttrapport til Enova innen 
programmet ‘Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og 
energisystem’ av Multiconsult, 15.02.2019, er vedlagt planforslaget til orientering. 
 
Ut over dette er skisseprosjekt utarbeidet og lagt til grunn for planens bestemmelser om 
bebyggelsens plassering og høyde, og det er tatt inn bestemmelse og estetisk redegjørelse 
som skal dokumentere hvordan fasader, material- og fargebruk tilpasses bygde og naturgitte 
omgivelser.  

 
Strategi for utomhusanlegg: Det planlegges rause utomhusanlegg tilrettelagt for både 
mennesker og ivaretakelse av biologisk mangfold. Rapporten Sorgenfridammen – Utredning 
ang. ivaretakelse av biologisk mangfold av BF Naturformidling, 07.06.2017, er utarbeidet for å 
vurdere hvordan biologisk mangfold kan opprettholdes gjennom utbyggingen, og anbefalingene 
i denne følges av utbygger, jf. kap. 5.7. Biolograpporten vedlegges planforslaget og det er tatt 
inn bestemmelse om at rapportens intensjoner skal ivaretas ved videre prosjektering og 
utførelse i planområdet.  

 
6.11 Universell utforming  

Det er tatt inn bestemmelse som minner om at gjeldende krav om tilgjengelighet og universell 
utforming i TEK skal legges til grunn ved utbygging av planområdet.  
 

6.12 Uteoppholdsareal  
Minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet er satt til 80 m2, i tråd med kommuneplanens krav. 
Planforslaget sikrer at alle boenheter får tilgang til privat uteoppholdsareal, og at minst 
halvparten av MUA skal være fellesareal på terreng. Fellesarealet på terreng skal opparbeides 
med nærlekeplasser og kvartalslekeplasser i tråd med krav i Sorgenfriplanen.  
 
Nærlekeplassene skal være min. 100 m2 per lekeplass og skal ligge maks 200 m fra boligene.  
Nærlekeplassene bør bl.a. opparbeides med utstyr tilpasset barn i førskolealder, samt felles 
aktivitet og opphold for beboerne.   
 
Kvartalslekeplassene skal være min. 500 m2 per lekeplass, og maks 350 m fra boligene.  
Kvartalslekeplassene bør bl.a. tilrettelegges for barn i skolealder, ungdom og voksne, 
rekreasjon og plasskrevende lek/sport/aktivitet. Det bør etableres minimum en kunstgressflate 
for 7’er fotball og aktivitetsanlegg tilrettelagt for ungdomsgruppen. Kvartalslekeplassene kan 
opparbeides nær eller i friområdet, slik at de framstår som en del av, og aktiviserer, det allment 
tilgjengelige parkområdet rundt Sorgenfridammen.  
 
I planområdet planlegges ca. 430 boenheter. Dette betyr totalt ca. 1400 m2 nærlekeplasser og 
ca. 3000 m2 kvartalslekeplasser. Sett under ett har boligdelfeltene og friområdet rundt dammen 
plass til mer enn nok nær- og kvartalslekeplasser til alle boenhetene. Friområdet planlegges 
opparbeidet trinnvis, i samtidighet med tilliggende bebyggelse. Friområdets bredde varierer 
langs de ulike byggeområdene, og dette betyr at noen av boligprosjektene kan måtte få dekket 
sine kvartalslekeplasser utenfor eget byggetrinn. Kvartalslekeplass-”regnskapet” forutsettes 
dermed sett under ett ved ferdig utbygd planområde. 
  

6.13 Kollektivtilbud  
Planforslaget medfører flytting av regulert bussholdeplass i Sorgenfri allé ca. 50 m mot øst, og  
busslommen omreguleres til kantstopp, jf. formål SKH. Arealet er 3x15 meter. (Kommunal 
veinorm anbefaler min. 2,5x15 meter). Innenfor formålet tillates også leskur.  
 
Kommunal veinorm anbefaler kantstoppløsning for veier med ÅDT < 2000. ÅDT vil bli høyere 
enn dette etter ferdig utbygging, jf. kap. 5.10.3. Kantstoppløsning benyttes imidlertid ofte på 
langt mer trafikkert vei. Kantstoppløsningen vil bidra til at rett gang-/sykkeltrasé, samt byggelinje 
etablert i felt B4, kan videreføres langs Sorgenfri allé. 
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Illustrasjon: Planlagt kantstopp for buss langs Sorgenfri allé på utsnitt av illustrasjonsplan. 
 

 
Illustrasjon: Eksempel på kantstopp for buss og leskur med utkraget tak. Gang-/sykkelveg passerer i 
bakkant. Eksempelet er sammenlignbart med planlagt kantstopp langs Sorgenfri allé. (Foto: Norfax) 
 

6.14 Kulturminner  
Tiltak i planområdet berører ingen kulturminner direkte og nærmeste bebyggelse er av nyere 
dato. Tilpasningsgrep til arbeiderboligene i Galtungveien (høyde, plassering) er tatt i 
naboplanene for felt KS2 og B4. I aktuelle planområde er barnehage i maks 3 etasjer plassert 
nærmest disse, mot sørvest. I planforslaget er det tatt inn bestemmelse om at fasadeuttrykk, 
material- og fargevalg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og landskap.  
  

6.15 Sosial infrastruktur  
Planforslaget viderefører barnehageformål i planområdet. Sagabakken skole er relativt ny og 
regulert og utbygd med bakgrunn i planlagt utbygging. Skoleetaten i kommunen bekrefter 
kapasitet på Sagabakken skole og Borge Ungdomsskole.   
 

6.16 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett  
Forutsetninger for VA og tilknytning til offentlig nett er avklart i gjeldende utbyggingsavtale 
mellom forslagsstiller og Fredrikstad kommune. 
 

6.17 Renovasjonsteknisk plan  
Kategori avfallsbesittere: 
Husholdninger og barnehage (samme type avfallsfraksjoner).  

 
Løsning for oppsamling av avfall: 
Nedgravde containere, supplert med bod for lagring av plastavfall og EE-/farlig avfall. 
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Illustrasjon: Eksempel på nedgravd renovasjonsanlegg med oppsamlingscontainer under bakken. 
  
Dimensjonering: 
I henhold til Fredrikstad kommunes renovasjonsveileder:  
Restavfall:   0,029 container per boenhet 
Papiravfall:   0,04 container per boenhet 
Glass/Metall:   0,029 container per boenhet 
Plast, EE-/farlig avfall: 0,2 m2 bod per boenhet 
 
Forventet boligantall (ca. 430) tilsier behov for til sammen 43 containere.  
I tillegg kommer barnehagens behov.  
På plankartet er det avsatt plass til 50 containere.  
 
Plassering: 
Nedgravde containere plasseres i områdene vist på plankartet (formål BRE1-6). Viste 
plassering av BRE2, BRE3 og BRE5 (internt i boligområdet) er veiledende og kan justeres 
langs gatetun ved detaljprosjektering, i samråd med renovasjons-, veg- og bygningsmyndighet. 
Bod for lagring av plastavfall og EE-/farlig avfall tillates i bebyggelsen og/eller frittstående ved 
renovasjonsanlegg, blokkbebyggelse og barnehage.  

 
Adkomst og stoppested for renovasjonsbil: 
Langs kjørevei og gatetun. Foreslått plassering gjør at løft over fortau/gang-/sykkelveg unngås, 
og at biler kan passere oppstilt renovasjonsbil. Oppstillingsplass er 5 x 12 m, plant dekke 
dimensjonert for aktuell last, avstand krokfeste 2-6 m.  

                                             
Illustrasjoner: Utsnitt av situasjonsplan viser renovasjonsanlegg BRE1 langs Capjonstien (til venstre) og 
BRE4 langs Vaggærgata (til høyre). Biler kan passere oppstilt renovasjonsbil. Oppstillingsplassen hindrer 
ikke frisikt mot gang-/sykkelvei eller kjørevei langs Sorgenfri allé. Tømming av containere kan skje uten 
konflikt med gang-/sykkelvei. 

 
Stedfestede plikter og rettigheter som er relevante for renovasjon: 
Oppstillingsplass og tilkomst holdes tilgjengelig og ryddig.  
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6.18 Avbøtende tiltak / løsninger ROS 
• Grunnforhold/-stabilitet  

Det er gjort flere geotekniske undersøkelser i området, og det er gjennomført en 
geoteknisk vurdering av områdestabilitet, kvikkleire og skredfare, jf. vedlagt notat RIG-
01 rev.01, Civil Consulting AS 04.12.2018. I notatet konkluderes det slik: 
   
”Den aktuelle eiendommen ligger under den marine grense. I følge NGUs 
løsmassekart er det angitt tykke marine avsetninger i planområdet. Det er ikke påvist 
kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i eller i umiddelbar nærhet av planområdet. 
Terrengforholdene i og rundt planområdet tilsier at det ikke er fare for skred i selve 
planområdet eller for skred som kan bre seg inn i planområdet. Vår geotekniske 
vurdering har tatt utgangspunkt i Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og 
faresoner (se kapittel 4.5 i NVE Veileder nr. 7-2014). I henhold til kriteriene angitt i 
denne, anser vi ikke at det er fare for områdeskred som kan ha utbredelse inn i 
planområdet.” 
 
Notatet følger planen som vedlegg slik at det kan ses hen til ved videre prosjektering 
og utførelse i planområdet. Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om geoteknisk 
vurdering ved søknad om tiltak.  
 

• Sårbar fauna 
Bestemmelsene fastsetter at intensjoner i vedlagt biolograpport skal ivaretas ved 
planlegging og utførelse av utomhusarealer, som vil sikre at nødvendige hensyn blir 
tatt. Bestemmelse om opparbeiding av friområdet følger anbefaling i biolograpporten.  
 

• Trafikkstøy fra omgivelser og knyttet til ny bebyggelse i planområdet 
Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet ihht. T-1442/2016, jf. vedlagt 
rapport; Verksbyen Støyutredning, C-rap-001-01, Rambøll Norge AS 08.02.2019. 
Støysoner er lagt inn i plankartet som hensynssoner og bestemmelsene sikrer at 
disse hensyntas for bebyggelse og utomhusanlegg.  
 

• Støy og støv i anleggsperioden 
Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om at naboer skal orienteres i forkant av 
spesielt støyende og støvende arbeidsoperasjoner, ihht. retningslinjene T-1442/2016 
kap. 4 og T-1520 kap. 6.  

 
6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Relevante rekkefølgebestemmelser er videreført fra overordnet reguleringsplan for Sorgenfri. 
(Se kap 7 Virkninger av planforslaget). Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at 
støytiltak, leke- og uteoppholdsarealer, grønnstruktur, infrastruktur og veianlegg knyttet til 
aktuelle byggetrinn ferdigstilles før ny bebyggelse i planområdet tas i bruk.  
 

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
7.1 Forholdet til overordnede planer, rammer og retningslinjer 

7.1.1 Statlige og regionale planer og føringer 
Planforslaget vurderes å være i tråd med intensjoner i statlige og regionale føringer, mht. 
klima, barn og unges interesser, bolig-, areal- og transportplanlegging, støy og luftkvalitet. 
  
7.1.2 Kommunale rammer og føringer 
I kommuneplanens arealdel (2011-2023) er det fastsatt at reguleringsplan for Sorgenfri (2005) 
fortsatt skal gjelde. Det ses dermed hovedsakelig hen til reguleringsplan for Sorgenfri ved 
vurdering av virkninger for gjeldende kommunale planer. Planforslaget tar likevel opp i seg 
nyere føringer fra kommuneplanens arealdel. Dette gjelder hovedsakelig uteoppholdsareal 
hvor krav om 80 m2 per boenhet er tatt inn i planen, og at det er utarbeidet renovasjonsteknisk 
plan.  
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7.1.3 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 
Forholdet til gjeldende reguleringsplaner er hovedsakelig vurdert under de ulike tema 
beskrevet i kapittel 6 over. Intensjonene i gjeldende plan Sorgenfriplanen er fulgt opp i 
planforslaget, men det legges stedvis til rette for noe høyere bebyggelse. Denne er trukket 
unna vei og nabobebyggelse.  
 
For felt B3 legger opprinnelig plan til rette for 4 ½ etasjes boligblokker over parkeringskjeller, 
med gesimshøyde 14 meter og mønehøyde 17 meter. Nordre del av felt B2 har tilsvarende 
høydebestemmelse som felt B3. For felt B2 langs skråningen ved dammen legger opprinnelig 
plan til rette for terrassehus i 3 + 3U etasjer, med garasjekjeller i bakkant. Gesims- og 
mønehøyde skal ikke overstige hhv. 11 og 12 m regnet fra høyeste terrengnivå.  
Det må presiseres at gjeldende plan fra 2005 gir rom nærmere avklaring av høyde ved 
detaljprosjektering. Det framgår av planbeskrivelsen til reguleringsplanen for Sorgenfri at man 
tar inn over seg at utbyggingen vil skje over lengre tid og at man ikke har detaljprosjektert 
hvert felt. Det står at: «Det er imidlertid på reguleringsplannivå ikke avklart bygningers 
utforming og terrengtilpassing. Det er således vanskelig å forutse terrenglinjer og 
terrengnivåets gjennomsnittsnivå rundt bygningene. Byggehøyder og terrengtilpassing 
forutsettes endelig fastlagt i bebyggelsesplan.» 
 
I planforslaget legges det opp til variert byggehøyde mellom 11,5 og 18 m pluss evt. skråtak 
på maks. 2,5 m høyde. Dvs. 3 - 5 etasjer nærmest veier og naboeiendommer, og 5 etasjer for 
punkthusbebyggelsen nærmest dammen. Dvs. stedvis ca. 1 etasje høyere enn i opprinnelig 
plan.  
 
I detaljplanforslaget er det redegjort for forholdet til omgivelsene og det er søkt å gi rammer for 
ny bebyggelse som både ivaretar intensjonene i opprinnelig plan og omgivelsenes interesser. 
Det er også tilført nye kvaliteter; friområdearealet er utvidet, og det sikres et finmasket 
nettverk av gang-/sykkelforbindelser samt flere siktlinjer mellom og gjennom byggeområdene - 
fra omkringliggende områder mot friområdet og Sorgenfridammen.    

 
7.2 Landskap 

Landskapstilpasning er vektlagt og landskapet vil være lesbart og tilgjengelig mellom 
bebyggelsen. Det er lagt vekt på god avstand mellom bebyggelsen og det sikres et større 
allment tilgjengelig friområde ved dammen enn i opprinnelig plan. Det etableres flere 
gjennomgående atkomster, forbindelser og siktlinjer mellom Sorgenfri allé og friområdet rundt 
Sorgenfridammen enn det som er sikret i opprinnelig plan.  

  
7.3 Stedets karakter, estetikk, kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget viderefører bygningstypologi med boligblokkbebyggelse som opprinnelig 
reguleringsplan for Sorgenfri legger opp til. Sorgenfriplanen legger opp til blokkbebyggelse i 4-5 
etasjes høyde i nordre del, og blokkbebyggelse i 3-6 etasjer i skråningen mot øst.  
I Sorgenfriplanen er bygningshøyde angitt samtidig som det i planbeskrivelsen understrekes at 
endelig høyde og bygningstype skal avklares i bebyggelsesplan (dvs. detaljreguleringsplan).  
 
I dette detaljplanforslaget opprettholdes utbyggingsvolumet fra opprinnelig plan i planområdet, 
men får en mer variert og stedvis 1 etasje større høyde; fra 3 til 5 etasjer, og dermed et mindre 
fotavtrykk (bebygd areal) - som gir mer tilgjengelig uteoppholdsareal og allment tilgjengelig 
areal på bakkeplan. 
 
Sett i sammenheng med tilliggende planer og omkringliggende bebyggelse vil planforslaget 
videreføre tilsvarende høyde langs Sorgenfri allé som i felt B4 (Capjon Park).  
 
Mot sørvest bidrar barnehagen til at planområdets bebyggelse trappes ned i høyde og tilpasser 
seg den konsentrerte småhusbebyggelsen i KS2 og villa- og arbeiderboligbebyggelsen langs 
Galtungveien og Bruksgata.  
 
Estetikkbestemmelser sikrer at det skal benyttes farger og materialer tilpasset omgivelsene.  
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7.4 Forholdet til naturmangfoldloven kap II 

Vurdering opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12 
 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.  
 
Vår vurdering:  
Kunnskapsgrunnlag knyttet til naturmangfold for planarbeidet er Miljødirektoratets Naturbase og 
rapport om biologisk mangfold (vedlagt planforslaget.) Planforslaget sikrer at anbefalingene 
knyttet til biologisk mangfold, truede eller rødlistede arter innenfor eller nær planområdet følges 
ved utarbeiding av landskapsplan og utbygging av planområdet.  
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  
 
Vår vurdering:  
Se vurdering under § 8.  
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for. 
 
Vår vurdering:  
Utbygging av planområdet innebærer fortetting i et eksisterende byggeområde, tilknyttet 
eksisterende infrastruktur. Slik utbygging er arealeffektiv og bidrar til å lette utbyggingspress på 
sårbare landbruks- og naturområder. Området har hovedsakelig ligget brakk siden det ble 
regulert til utbygging i 2005. I denne perioden har både plante- og fugleliv med en viss verdi 
etablert seg rundt Sorgenfridammen. Det er utarbeidet en biolog-rapport som gir anbefalinger 
om hvordan utbyggingen kan skje uten at det truer det biologiske mangfoldet. Det er tatt inn 
bestemmelse om at intensjoner i biologisk mangfold-rapporten skal ivaretas ved videre 
prosjektering og utførelse, for å sikre en minst mulig belastning på økosystemet. 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vår vurdering:  
Tiltakshaver har fått utarbeidet ovennevnte biolograpport, samt forslag til helhetlig 
landskapsplan for store deler av friområdet rundt Sorgenfridammen som ivaretar rapportens 
anbefalinger. Rapporten skal ses hen til også ved prosjektering av utomhusarealer i 
planområdet. Dette for å hindre og begrense skade på naturmangfoldet.   
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
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nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 
 
Vår vurdering:  
Planforslaget sikrer at forhold knyttet til drift og lokalisering som anbefalt i biologisk mangfold-
rapporten anbefaler, ivaretas.   
 
På bakgrunn av ovennevnte vurderes planforslaget å være i tråd med føringene i 
naturmangfoldloven §§8-12. 
 

7.5 Rekreasjonsinteresser, rekreasjonsbruk, folkehelse 
Gjennomføring av planforslaget vil medføre boligfortetting i et område med svært god tilgang til 
gang-/sykkelveier, tur- og naturområder. Gjennomgående grønnstruktur, sentrale og trygge 
uteoppholdsarealer og gode forbindelser til eksterne rekreasjonsområder sikres gjennom 
planen. Gjennomføring av planen vil dermed kunne gi positive virkninger sett i et 
folkehelseperspektiv. 

 
7.6 Uteområder  

Reguleringsbestemmelse om MUA og tilgjengelige utomhusarealer oppfyller kommuneplanens 
krav om 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet, og viderefører opprinnelig reguleringsplan sine 
krav om nær- og kvartalslekeplass. 

 
7.7 Trafikkforhold 

Utbyggingen vil medføre noe lokal trafikkøkning, og det opprinnelig regulerte vegsystemet er 
dimensjonert for dette.  

 
7.8 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er vurdert og ivaretatt gjennom planarbeidet og i planforslaget. Planen 
berører ingen eksisterende lekearealer. Det etableres store, trygge og varierte leke- og 
uteoppholdsarealer. Gang-/sykkelvei til skole ivaretas. Det legges til rette for ny barnehage som 
skal utformes i tråd med gjeldende arealnormer og kvalitetskrav for barnehager. 
Tilfredsstillende støyforhold for både boliger, barnehage og lekearealer sikres gjennom 
plassering og/eller bestemmelser. Informasjon om høring og offentlig ettersyn bør sendes til 
elevrådet ved Sagabakken skole slik at de kan bidra med innspill til planarbeidet. 

 
7.9 Sosial infrastruktur 

Barnehage- og skolekapasitet er tilfredsstillende i området, og det tilrettelegges for etablering 
av ny barnehage i planområdet som bidrar til dekning av barnehagebehov for de nye boligene.  

 
7.10 Universell utforming, tilgjengelighet 

Gjeldende krav i TEK skal legges til grunn for bebyggelse og anlegg i planområdet.  
 
7.11 Energibehov og –bruk 

Forslagsstiller har ambisjoner om å gjennomføre et boligprosjekt som går lenger enn 
minstekravene i byggteknisk forskrift for energi- og miljøløsninger, jf vedlegg «Verksbyen – en 
komplett bydel i Fredrikstad. Sluttrapport til Enova innen programmet ‘Konseptutredning for 
innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem’». Eksakte krav er 
imidlertid ikke spesifisert i reguleringsplanen. Nye tekniske løsninger og miljøvennlige 
materialer utvikles stadig, og krav om spesifikke løsninger i reguleringsplan kan hindre 
innovative løsninger ved gjennomføring. Planforslaget gir fleksibilitet til å benytte tilpassede, 
skreddersydde løsninger i prosjekteringsfasen. Planforslaget er utformet med vekt på å 
muliggjøre gode, energieffektive og miljøvennlige løsninger.  

 
7.12 ROS 

ROS-analyse er gjennomført i innledende fase av planarbeidet. (Vedlegg til planforslaget) 
Denne avdekket behov for å vie følgende tema særlig oppmerksomhet i planarbeidet:   
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• Grunnforhold/-stabilitet  
• Sårbar fauna 
• Trafikkstøy (fra omgivelser) 
• Trafikkstøy (knyttet til ny bebyggelse i planområdet) 
• Støy og støv i anleggsperioden  

Det er gjennomført nærmere utredning av temaene for å avklare evt. nødvendige tiltak eller 
plangrep for å unngå uønskede hendelser og redusere risiko / sårbarhet. Der utredningene 
viser at det er nødvendig med særskilte bestemmelser eller plangrep er dette tatt inn i 
planforslaget. Gjennom planarbeidet er det ikke avdekket nye tema som utgjør risiko for 
uønskede hendelser – verken i/ved planområdet, eller som følge av tiltak etter planen. 
Planforslaget vurderes ikke å gi økt risiko/sårbarhet for uønskede hendelser i eller ved 
planområdet. 

 
7.13 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende infrastruktur og behov for ny kartlegges rutinemessig og ivaretas før igangsetting. 
Det foreligger allerede utbyggingsavtale vedr. kommunal infrastruktur, og forslagsstiller er i 
dialog med kommunen om denne, og med øvrige aktører om eksisterende og nye anlegg. 
Planforslaget vurderes ikke å gi negative virkninger for teknisk infrastruktur.  

 
7.14 Økonomiske konsekvenser 

Gjennomføring av planen medfører ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, 
utover ansvar for tilfredsstillende barnehage- og skolekapasitet og øvrige kommunale tilbud. 
Tilgang på egnede boliger er positivt mht. tilflytting og næringsutvikling i kommunen.  

 
7.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Boligfortetting vil bidra til å styrke eksisterende handels- og næringsinteresser i nærområdet, 
som i hovedsak dekker lokale, daglige behov. Gang-/sykkelavstand og god kollektivdekning til 
sentrum bidrar til styrking av sentrum og næringsinteresser der. Tilrettelegging for økt transport 
med gange, sykkel og kollektivtrafikk bidrar til redusert privatbilbruk, som gir bedre 
framkommelighet for næringstrafikken.  
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