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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 16.04.2020 37/20 

 
Forslag til detaljregulering for Verksbyen, felt B3, B-2 og del av B2, Sorgenfri 
nasjonal arealplan-ID 3004 1170 
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagstiller: Arca Nova Utvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysningene i saken og er enig i kommunedirektørens 

vurdering. Forslag til detaljregulering for Verksbyen, felt B3, B-2 og del av B2, 
Sorgenfri, nasjonal arealplan-ID 3004 1170, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10, med de 
endringer som framgår av punkt 2. 
 

2. Følgende endringer må innarbeides før utlegging: 
- Prinsippet om maks 18 m (5 etasjer) bygningshøyde for ny bebyggelse utenfor 

sentrumsområde, slik det framgår i forslag til ny kommuneplans arealdel, skal 
legges til grunn i planarbeidet. Høydebestemmelser som utfordrer denne 
høydebegrensningen må endres. 

- Mulighet for parkering langs offentlig gate i SVG1 (Capjonstien), SVG3 og SVG4              
(Sorgenfri allé) og SVG6-8 (Vaggærgata) tas ut av planen. 

 
Fredrikstad, 30.03.2020 
 

Planutvalgets behandling 16.04.2020: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 16.04.2020: 
1. Planutvalget viser til opplysningene i saken og er enig i kommunedirektørens 

vurdering. Forslag til detaljregulering for Verksbyen, felt B3, B-2 og del av B2, 
Sorgenfri, nasjonal arealplan-ID 3004 1170, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10, med de 
endringer som framgår av punkt 2. 
 

2. Følgende endringer må innarbeides før utlegging: 
- Prinsippet om maks 18 m (5 etasjer) bygningshøyde for ny bebyggelse utenfor 

sentrumsområde, slik det framgår i forslag til ny kommuneplans arealdel, skal 
legges til grunn i planarbeidet. Høydebestemmelser som utfordrer denne 
høydebegrensningen må endres. 

- Mulighet for parkering langs offentlig gate i SVG1 (Capjonstien), SVG3 og SVG4              
(Sorgenfri allé) og SVG6-8 (Vaggærgata) tas ut av planen. 
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Fredrikstad, 20.04.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Torill Nilsen 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 
 

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysningene i saken og er enig i kommunedirektørens 

vurdering. Forslag til detaljregulering for Verksbyen, felt B3, B-2 og del av B2, 
Sorgenfri, nasjonal arealplan-ID 3004 1170, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10, med de 
endringer som framgår av punkt 2. 
 

2. Følgende endringer må innarbeides før utlegging: 
- Prinsippet om maks 18 m (5 etasjer) bygningshøyde for ny bebyggelse utenfor 

sentrumsområde, slik det framgår i forslag til ny kommuneplans arealdel, skal 
legges til grunn i planarbeidet. Høydebestemmelser som utfordrer denne 
høydebegrensningen må endres. 

- Mulighet for parkering langs offentlig gate i SVG1 (Capjonstien), SVG3 og SVG4              
(Sorgenfri allé) og SVG6-8 (Vaggærgata) tas ut av planen. 

 
Sammendrag 
Arca Nova Utvikling AS og Griff Arkitektur AS fremmer forslag til detaljreguleringsplan for 
Verksbyen felt B3, B-2 og del av B2. Planforslaget omfatter feltene B3, B-2 og nordre del av 
felt B2 i reguleringsplanen for Sorgenfri som ble vedtatt i 2005, nasjonal arealplan-ID 3004 
544 (tidligere 0106 544). Detaljreguleringen legger opp til boligblokkbebyggelse, barnehage 
og grønne internvei- og siktlinjer gjennom området mot friområdet rundt Sorgenfridammen. 
Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
20.12.2018 ble det fattet en prosessledende beslutning i planutvalget om at planinitiativet for 
B3, B-2 og del av felt B2 burde bearbeides slik at det i større grad samsvarte med vedtatt 
reguleringsplan for Sorgenfri, at detaljreguleringen burde videreføre nåværende formål og at 
barnehagen ikke skulle flyttes. 
 
Planforslaget åpner for bebyggelse med gesimshøyde opptil 22 m (6 etasjer) i felt BBB3, 
BBB4 og BBB7. Dette avviker fra gjeldende reguleringsplan og er også i strid med forslag til 
den nye kommuneplanen hvor det settes en høydebegrensning på maksimal gesimshøyde 
18 m (5 etasjer) utenfor byområdet. Kommunedirektøren er skeptisk til at planforslaget 
utfordrer høydebestemmelsene både i gjeldende reguleringsplan og i forslaget til ny 
kommuneplan. 
 
I SVG1 (langs Capjonstien), SVG3 og SVG4 (langs Sorgenfri allé) og SVG 6-8 (langs 
Vaggærgata) i planforslaget er det lagt opp til parkering langs offentlig gate i kombinasjon 
med beplantning med trerekker. Teknisk Drift har gitt tilbakemelding på at parkering til 
boliger må løses på egen tomt og at langsgående parkering i offentlig gate for boliger og 
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gjesteparkering ikke er ønskelig. Teknisk Drift har dessuten uttalt seg kritisk til å kombinere 
beplantning med trerekker og langsgående parkeringslommer av hensyn til blant annet 
snørydding og salting av gatenettet vinterstid. 
 
I planforslaget er det benyttet formålet gatetun for internveinettet og adkomster til 
utbyggingsfeltene og p-kjellerne. Illustrasjonsplanen viser 85 parkeringsplasser langs 
gatetunene i planen. Illustrasjonsplanen viser ytterligere 50 parkeringsplasser på overflaten 
som bare kan nås med adkomst via gatetunene. 
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget at planforslaget, med endringer nevnt ovenfor, 
sendes ut til offentlig ettersyn og høring. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og 
bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter offentlig ettersyn og høring. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 23.04.2019, sist revidert 13.02.2020  
3 Reguleringsbestemmelser datert 12.04.2019, sist revidert 23.03.2020  
4 Planbeskrivelse datert 12.04.2019, sist revidert 20.03.2020  
5 Illustrasjonsplan/situasjonsplan  
6 Dokumentasjon av planprosess og medvirkning i planarbeidet datert 12.04.2019, 

sist revidert 13.02.2019 
 

7 ROS analyse 2017, sist revidert desember 2018  
8 Støyutredning datert 10.12.2018, sist revidert 08.02.2019  
9 Geoteknisk notat rev. 01, 04.12.2018  
10 Sorgenfridammen - Utredning for ivaretakelse av biologisk mangfold, datert 

07.06.2017 
 

11 Arca Nova - redegjørelse visjoner, høyder og framdrift, datert 26.09.2019  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige dokumenter, se sak 2017/13893 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Planforslaget er en privat detaljregulering utarbeidet av Griff Arkitektur AS på vegne av Arca 
Nova Utvikling AS. Området er fra før regulert ved nasjonal arealplan-ID 3004 544 (tidligere 
0106 544) Sorgenfri, vedtatt 15.09.2005. 
 
Hensikten med detaljreguleringen 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 er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Overordnet planstatus 
Fylkesplan for Østfold (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 oppvekstsvilkår for barn og unge, samt redusert privatbiltrafikk. 
 
Kommuneplanens arealdel (2011-2023) 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til formål framtidig boligbebyggelse. Deler 
av planområdet berøres av hensynssone flomfare H320, knyttet til Sorgenfri dammen. 
Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser om en rekke forhold som skal ivaretas ved 
regulering. Bestemmelser i kommuneplanens arealdel gjelder i utgangspunktet foran eldre 
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reguleringsplaner ved motstrid, men det er vedtatt at en rekke reguleringsplaner, inklusiv 
reguleringsplan for Sorgenfri (nasjonal arealplan-ID 3004 544) likevel skal gjelde fullt ut. 
 
Gjeldende reguleringsplan i planområdet 
Planområdet er regulert ved arealplan-ID 3004 544 Sorgenfri, vedtatt i 2005. 
Reguleringsplanen er overordnet for hele Sorgenfri området og stiller krav om utarbeiding av 
detaljregulering (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, blant annet om strategi for miljø- og ressursriktig utbygging, 
utomhusplan, parkering, lek og uteopphold, universell utforming, krav om undersøkelser og 
utredninger, rekkefølgebestemmelser, arealbruk, høyde, utforming og utnyttelsesgrad. 
  
Tilgrensende reguleringsplaner 
I nord grenser planområdet inn mot bebyggelsesplan for Sorgenfri bydelssenter, arealplan-
ID 3004 603 (tidligere 0106 603), vedtatt i 2010. Kombinert forretning- og boligbebyggelse er 
utbygd i tråd med denne planen. 
 
I vest grenser planområdet inn mot Detaljregulering for Verksbyen B4, arealplan-ID 3004 
1146 (tidligere 0106 1146), vedtatt 15.03.2018. Planen legger til rette for 
boligblokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Utbygging etter planen pågår. 
 
I sørvest grenser planområdet inn mot reguleringsplan for Sorgenfri KS2, arealplan-ID 
3004 1014 (tidligere 0106 1014), vedtatt i 2011. Konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg er under utbygging i henhold til 
reguleringsplanen. 
 
I øst grenser planområdet inn mot pågående detaljreguleringsplan for felt F/K/O, 
Sorgenfri, arealplan-ID 3004 1117 (tidligere 0106 1117). 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. 
 
Beskrivelse av planområdet- eksisterende forhold 
Stedets karakter, bebyggelse og landskap 
Planområdet ligger på Sorgenfri i Fredrikstad kommune; mellom Glomma og rv. 111, sør for 
Sellebakk. Planområdet avgrenses av Sorgenfri allé i nord, Vaggærgata i øst, 
Sorgenfridammen i sør og Capjonstien i vest. 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.  
 
Solforhold 
Planområdet heller svakt mot sørvest og har gode solforhold. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er i 2005 gjennomført arkeologisk undersøkelse, og det ble ikke funnet noen automatisk 
fredete kulturminner i planområdet. Sorgenfridammen og landskapet som omkranser det er 
formet av leireuttak. Arbeiderboligene langs Galtungveien er spor etter 
teglverksvirksomheten som har vært viktig for Fredrikstads utvikling. 
 
Naturmangfold 
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 
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fuglelivet og øvrig biologisk mangfold innenfor rammene som er satt i overordnet 
reguleringsplan vedtatt i 2005. 
 
Friluftsliv, barn og unges interesser 
Planområdet benyttes i noen grad til rekreasjons-/turområde, og det går et tråkk/sti fra 
Sorgenfri allé ned mot dammen. Naturområdet rundt Sorgenfridammen benyttes tidvis i 
forbindelse med undervisning ved Sagabakken skole. Ut over dette er det ikke kjent at 
området innenfor planavgrensningen har spesielle verdier knyttet til barns interesser. 
Sagabakken skole ligger ca. 500 m fra planområdet, sør for Sorgenfridammen. Fredrikstad 
kommune v/Skoleetaten bekrefter at det er kapasitet på Sagabakken skole. 
 
Grunnforhold 
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. 
 
Støyforhold 
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. 
 
Se for øvrig planbeskrivelsen kapittel 5 for nærmere beskrivelse av eksisterende forhold i 
området. 
 
Beskrivelse av planforslaget – utdrag fra planbeskrivelsen 
Samlet sett omfatter planen et areal på ca. 68300 m2. 
Arealfordelingen mellom de ulike reguleringsformålene i planen følger under: 
 
PBL §12-5 arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg 
 Blokkbebyggelse (BBB1-7) 
 Barnehage (BBH) 
 Renovasjonsanlegg (BRE1-6) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Kjøreveg (SKV) 
 Fortau (SF) 
 Gatetun (SGT1-5) 
 Gang-/sykkelveg (SGS) 
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-11) 
 Kollektivholdeplass (SKH) 

3. Grønnstruktur 
 Friområde (GF) 
 Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 

 
Boligbebyggelse 
Det legges opp til boligblokkbebyggelse med variert høyde mellom 3 og 6 etasjer. Den 
laveste bebyggelsen plasseres nærmest vei og nabobebyggelse, og den høyeste som 
frittliggende punkthus nærmest friområdet. 
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I planforslaget utgjør byggeområder for bolig (felt BBB1-7) ca. 33 mål. Mulig BTA 
(bruttoareal) bebyggelse er beregnet å legge til rette for ca. 430 boenheter. Det tas sikte på 
å tilby leiligheter mellom 60 m2 og 140 m2, med et snitt på ca. 100 m2 BTA. 
.  
P-kjeller 
I delfelt der p-kjeller skal etableres (BBB1-2 og BBB5-6) skal bebyggelsens gesims- og 
mønehøyde måles fra topp dekke p-kjeller, med unntak av bebyggelsen i felt BBB6. 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, Verksbyen B4), 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 på grunn av geotekniske forhold og 
grunnvannstand. Med en makshøyde på kote +5,6 meter vil p-kjellerens høyde over 
eksisterende terreng bli tilsvarende som i B4. 
 
For feltene videre østover er p-kjellerhøyden tilpasset det svakt stigende terrenget og 
prosjektert vei Vaggærgata. I delfelt uten p-kjeller (BBH, BBB3-4 og BBB7) skal 
bebyggelsens høyde måles fra ferdig planert terreng. 
 
Byggehøyder 
I felt BBB1-2 og BBB5 varierer maks tillatt gesimshøyde mellom 14,5 og 18 m (4-5 etasjer) 
over p-kjeller. I følge planbeskrivelsen varierer maksimal tillatt gesimshøyde I felt BBB6 
mellom 11,5 og 14,5 m (3-4 etasjer) over maks tillatt høyde for p-kjeller. For ny bebyggelse 
på den flateste delen av feltet, mot gatetunet SGT4, er maks tillatt gesimshøyde 15 m (4 
etasjer) over gjennomsnittlig planert terreng.  I felt BBB3-4 og 7 foreslås maks gesimshøyde 
22 m (6 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. 
 
Utnyttelsesgrad 
I opprinnelig reguleringsplan (Sorgenfriplanen fra 2005) er det avsatt ca. 39 mål 
byggeområde for bolig innenfor det 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 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. 13 675 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 foreslås derfor stedvis noe høyere bebyggelse; 3-6 etasjer. 
 
Barnehage 
Det legges til rette for en barnehage med antatt 4 avdelinger, det vi si ca. 20 ansatte. 
 
Byggehøyde 
Høydebestemmelsene åpner for bebyggelse med inntil 12 m gesimshøyde (3 etasjer).  
Dersom bygningen utformes med flatt tak tillates det en økt høyde opptil 1,5 m for mindre 
oppbygg i form av heis, trapp tekniske føringer med mer. Muligheten for økt høyde er tatt inn 
for å gi fleksibilitet til å formgi et mindre fotavtrykk. 
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Utnyttelsesgrad 
Maks tillatt % BYA=25% 
 
Trafikkløsning 
Tilknytning til overordnet vegnett: Kjøreatkomst til planområdet skjer enten fra 
Sarpsborgveien (rv.111) eller Galtungveien (fv. 432), via Sorgenfri allé, Vaggærgata og 
Capjonstien.  
 
Internveier er regulert som gatetun. 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.  
 
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 Sorgenfri planen. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Stedets karakter, bebyggelse og 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. Bebyggelsen som er 
planlagt i delfelt BBB3-4 og BBB7 utfordrer imidlertid strøkskarakteren og stedlige kvaliteter 
med gesimshøyde opptil 22 m. 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser er vurdert 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. Det er 
benyttet formålet gatetun på internveisystemet i boligbebyggelsen, men illustrasjonsplanen 
viser ustrakt overflateparkering i gatetunene og overflateparkering med adkomst via 
gatetunene. Dette kan svekke det «grønne» preget som er forutsatt i planmaterialet for øvrig 
og tryggheten for lek, ferdsel og opphold for barn og unge i gaterommet mellom 
bebyggelsen. 
 
Naturmangfold 
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. 
 
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. 
 
Friluftsliv, rekreasjon og folkehelse 
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Gjennomføring av planforslaget vil medføre boligfortetting i et område med 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. 
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Se for øvrig planbeskrivelsen kapittel 7 for nærmere beskrivelse av virkninger av 
planforslaget. 
 
ROS Risiko og sårbarhetsanalyse 
ROS-analyse er gjennomført i innledende fase av planarbeidet (vedlegg til planforslaget). 
Denne avdekket behov for å vie følgende tema særlig oppmerksomhet i planarbeidet:   

 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 eventuelle 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. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planarbeidet er varslet på ordinær måte med brev til relevante myndigheter og berørte 
grunneiere/naboer, og med kunngjøring i Fredrikstad blad og på kommunens nettsider. 
20.12.2018 ble det fattet en prosessledende beslutning i planutvalget om at planinitiativet for 
B3, B-2 og del av felt B2 burde bearbeides slik at det i større grad samsvarte med vedtatt 
reguleringsplan for Sorgenfri, at detaljreguleringen burde videreføre nåværende formål, og 
at barnehagen ikke skulle flyttes. 
 
Det har kommet 16 innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget vedlegg Dokumentasjon av planprosess 
og medvirkning i planarbeidet. 
 
Planforslaget har vært tatt opp til vurdering i regionalt planmøte 03.09.2019. 
 
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 med hensyn til tilflytting og næringsutvikling i 
kommunen 
 
Konsekvenser levekår/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. 
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Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant her. 
 
Vurdering 
Beskrivelse av planforslaget 
Det legges opp til ca. 430 boliger og barnehage innenfor planområdet. Forslagsstillers 
intensjoner er å bygge ut Sorgenfriområdet som den «grønne bydelen» i Fredrikstad. Dette 
prosjektet kalles «Future living» (framtiden –«TEK 2050») med solenergi, smarthus, grønn 
byggestandard og økonomi blant annet som følge av et godt energiregnskap. 
 
Det er foreslått 4-5 etasjer mot Sorgenfri allé og opptil 6 etasjer mot Sorgenfridammen. 
Høydene skal måles fra overkant dekke i p-kjeller. Det tillates også ytterligere 2,5 m høyde 
over maksimal gesimshøyde dersom det benyttes skråtak med solcelletekking. Det vil i 
realiteten tilsvare 7 etasjer. 
 
I den vedtatte planen for Sorgenfri fra 2005 er det tillatt 4 etasjer i det som nå er benevnt 
BBB1, BBB2, BBB3 og BBB4 med gesimshøyde maks 14 m og mønehøyde maks 17 m og 
med %BYA=40%. Rom for tekniske installasjoner og kanalføringer tillates ikke over 
takflaten. Kommunen kan ut i fra en helhetsvurdering gi tillatelse for evt. sammenhengende 
solcellepanel over takflaten hvis taket er «flatt» (sitat fra bestemmelsene). 
 
I det fremlagte planforslaget varierer %BYA fra 35% til 50%. Det er en økning som er gjort 
for å kompensere for utvidelse av friområdet nord for Sorgenfridammen. 
 
I forslag til ny arealdel av kommuneplanen er det tatt inn en begrensning i bestemmelsene 
om maks tillatt gesimshøyde 18 m i tettstedene utenfor byområdet. Dette tilsvarer maksimalt 
5 etasjer. 
 
Planforslaget foreslår en kvartalsstruktur/bymessig struktur med rette gangstier og 
adkomster. Det er foreslått å omfordele arealer for å gi mer sammenhengende gårdsrom og 
uterom. Omfordelingen gir bedre solforhold og mer uteareal. Gatetunene skal bestå av 
vegetasjon, møbleringssone, forhagesone og gateparkering. Øvrig parkering blir i 
parkeringskjeller. Hovedtrekk i gjeldende plan er videreført med grønt rundt dammen og 
noen gjennomgående grøntsoner. Diagonalen i opprinnelig plan er fjernet. Barnehagetomta 
grenser til friområdet ved dammen.  
 
Interessemotsetninger 
I felt BBB3, BBB4, og BBB7 i planforslaget setter bestemmelsene §3.1 bokstav d) maks tillat 
gesimshøyde til 22 m (6 etasjer) over ferdig planert terreng. Dette strider mot 
bestemmelsene §10.1 i forslag til ny arealdel om maksimalt 18 meter høyde på bebyggelse i 
tettsteder utenfor byområdet målt over gjennomsnittlig gatenivå. Planforslaget bør forholde 
seg til bestemmelsene om maks høyde i gjeldende reguleringsplan og forslag til ny arealdel 
til kommuneplanen. I felt B4 Verksbyen ble høyden økt fra 3-4 etasjer til 4-5 etasjer, noe 
som har vist seg å få en presedensvirkning for området. Det anses derfor uheldig å utfordre 
deler av dette planområdet med enda en etasje som da kan danne en ny presedens for 
byggehøyder i dette området. 
 
I BBB1, BBB2, BBB5 og deler av BBB6 er det også foreslått parkeringskjeller jfr. § 3.1 
bokstav b) hvor høyden på maks tillat høyde overkant dekke p-kjeller er fastsatt. Maks tillatt 
høyde på bebyggelsen blir målt fra topp dekke parkeringskjeller. Dette vil gi ytterligere økt 
høyde. 
 
Dette er et område utenfor sentrum. Selv om byggeområdet i seg selv kan få en utforming 
med god kvalitet er det også viktig å ta hensyn til omgivelsene. Høyden på bebyggelsen kan 
gi nabobebyggelsen redusert bokvalitet med dårligere sol- og lysforhold, mindre rom, 
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opplevd åpenhet og dårligere utsikt. Når nabobebyggelsen blir 1-2 etasjer høyere enn 
tidligere fastsatt vil det forringe utsikt og solforhold til den nærmeste bebyggelsen. 
 
I SVG1 (langs Capjonstien), SVG3 og SVG4 (langs Sorgenfri allé) og SVG 6-8 (langs 
Vaggærgata) er det i planforslaget åpnet for parkering i gatene. Teknisk Drift har gitt 
tilbakemelding på at parkering til boliger må løses på egen grunn og at langsgående 
parkering i offentlig gate for boliger og gjester ikke er ønskelig. Forslaget løser parkering 
innenfor eget område, men vil i tillegg åpne opp for gateparkering. Beboerparkering i 
offentlig gate bør i utgangspunktet ikke tillates i nye boligprosjekter. Dette anbefales kun i 
gamle boligområder innenfor sentrum der det ikke er andre muligheter, slik som for 
eksempel i Gamlebyen og på Apenesfjellet. Gateparkering er også uheldig fordi Sorgenfri 
allé er en samlevei med høy ÅDT (årsdøgntrafikk). Videre har Teknisk Drift uttalt seg kritisk 
til å kombinere beplantning med trerekker og langsgående parkeringslommer, fordi trærne 
her vil stå utsatt til for snørydding og salting av gatenettet vinterstid. For å sikre helhetlige 
løsninger bør en eventuell regulering av disse funksjonene omfatte en større del av 
veien/gaten.     
 
I planforslaget er det benyttet formålet gatetun for internveinettet og adkomster til 
utbyggingsfeltene og p-kjellerne. I reguleringsplanveilederen til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet er gatetun beskrevet som et sambruksareal med ulike 
kombinasjoner av beplantning, lekeareal, av-/påstigningsfelt, gang-/sykkelvei, innkjørsel til 
parkeringsanlegg, parkering, møbleringssone og gågate som angis med bestemmelser. Det 
er sammenhengen i bruken av området det inngår i som avgjør hvilket formål som bør 
benyttes. Illustrasjonsplanen viser 85 parkeringsplasser langs gatetunene i planen. 
Ytterligere 50 parkeringsplasser på overflaten kan kun nås med adkomst via gatetunene. En 
såpass utstrakt parkering i gatetunene og i tillegg overflateparkering med adkomst via 
gatetunene, er vanskelig å forene med gatetun som formål. Omfanget av parkering i gatetun 
og overflateparkering med adkomst via gatetun vil bli nærmere vurdert med bakgrunn i 
eventuelle uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Bestemmelsene om ensidige leiligheter mot nord er tatt inn for å gi fleksibilitet. Dette kan gi 
problematiske støy- og solforhold og medføre at enkelte leiligheter får dårlig kvalitet. 
Fylkeskommunen har påpekt dette forholdet i regionalt planmøte og utfordringen med støy 
for enkelte leiligheter underbygges også av vedlagt støyutredning. Plankonsulent har 
argumentert for at løsningen som er vist i planforslaget likevel kan gi tilfredsstillende kvalitet 
ved at det stilles krav til avbøtende tiltak som for eksempel lokal støyskjerming som innfrir 
retningslinjene i T-1442. 
 
Forhold til naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, 
bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. 
Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 
mangfold, jf. § 3 bokstav i. Planforslaget er vurdert å være i tråd med føringene i 
naturmangfoldlovens §§8-12. Vurderingene er gjort rede for i planbeskrivelsen. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Kommunedirektøren er skeptisk til både avviket i forslaget vedrørende bygningshøyden, 
løsningen med parkering for beboere og gjester langs offentlige gater. Det anbefales derfor 
å legge ut planen til høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 

- Prinsippet om maks. 18 m (5 etasjer) bygningshøyde for ny bebyggelse utenfor 
sentrumsområdet, slik det framgår i forslag til ny kommuneplans arealdel, skal 
legges til grunn i planarbeidet. Høydebestemmelser som utfordrer denne 
høydebegrensningen må endres. 
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- Mulighetene for parkering for beboere og gjester langs offentlig gate i SVG1 
(Capjonstien), SVG3 og SVG4 (Sorgenfri Alle) og SVG 6-8 (Vaggærgata) tas ut av 
planen. 

  
Nasjonal arealplan-ID oppgitt i plandokumentene må rettes til 3004 1170, ettersom 
kommunen har fått nytt kommunenummer fra 01.01.2020 (byttet fra 0106 til 3004). 
 
Konklusjon 
Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer: 

- Prinsippet om maks. 18 m (5 etasjer) bygningshøyde for ny bebyggelse utenfor 
sentrumsområdet, slik det framgår i forslag til ny kommuneplans arealdel, skal 
legges til grunn i planarbeidet. Høydebestemmelser som utfordrer denne 
høydebegrensningen må endres. 

- Mulighetene for parkering for beboere og gjester langs offentlig gate i SVG1 
(Capjonstien), SVG3 og SVG4 (Sorgenfri Alle) og SVG 6-8 (Vaggærgata) tas ut av 
planen. 


