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UTBYGGINGSAVTALE FOR TEKNISK INFRASTRUKTUR FOR
CICIGNON PARK BLOKK A OG B

mellom

FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT

og

NG DEVELOPMENT AS
org nr 913 251 679

. ' Inngas folg ende avtale.

1. Generelt:
Det er under utarbeidelse en ny reguleringsplan for området. Gjeldende plan er i fra 1986 og
prosjektet er avhengig av dispensasjon for å gjennomføre dette prosjektet.

Det vises til forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06.

Denne avtalen omfatter kun kommunalteknisk infrastruktur i forbindelse med ombyggingen av
blokk A og B. Senere utbygging vil kreve ny utbyggingsavtale.

Det er flere detaljer som må avklares senere i byggefasen, men utbygger har fremlagt
skisseløsninger. Vedlagte skisser og beskrivelse danner grunnlag for avtalen.

Avtalen regulerer hvordan prosjektet forholder seg til offentlig infrastruktur.

Teknisk drift skal godkjenne tegninger som berører de anlegg vi skal overta til drift og
vedlikehold.

2. Gater:
Det er planlagt å regulere en gang/sykkel vei som en forlengelse av St. Josephs gate. Tekniske
tegninger utarbeides så snart reguleringsplan er utarbeidet. Gata må dimensjoneres i henhold til
planlagt bruk. Det vises til Vei-norm og veileder for renovasjonsteknisk planlegging.

Tegninger skal godkjennes av Teknisk drift før veien bygges.

Utbygger utbedrer eventuelle skader som er påført gatenettet i forbindelse med byggeprosjektet.

3. Vann- og avløp sanlegg:
Prosjektet skal benytte eksisterende tilkobling til vann- og avløpsnettet. Dette gjelder også
sprinkleranlegget.

Det er planlagt en LOO løsning på området slik at tilført overvann til det kommunale
ledningsnettet blir redusert. Det vises til vedlagte skisseløsning.
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4.

Det er planlagt å behandle avløpsvannet lokalt. Dette er et utviklingsprosjekt. Anlegget må
byggemeldes på vanlig måte som en del av prosjektet.

Det må lages en løsning der man kan koble avløpet direkte til spillvannsnettet ved eventuelle
driftsproblemer på det planlagte renseanlegget.

Gråvannet fra byggeprosjektet vil bli renset lokalt. Det må avklares nærmere om dette kan
tilkobles overvannsnettet, men det skal legges opp til at det kan tilføres spillvannsnettet.

Det forutsettes at alt som tilkobles i fra boligblokk A er separert og at ledningsanlegget
tilfredsstiller krav til tetthet i henhold til standard abonnementsvilkår.

Kommunen overtar ikke noe ledningsnett i dette prosjektet. Eventuell ny tilkobling til kommunalt
nett skal godkjennes av Teknisk drift.

Fjernvarme og kabeltraseer
Fjernvarme og kabeltraseer tillates bare lagt i offentlig vei iht egen avtale med det respektive
selskap. Blokk A og B er allerede tilknyttet fjernvarme og nødvendige kabeltraseer. Det vil ikke
bli nødvendig i byggetrinn 1 å inngå nye avtaler.

5. Lekeplasser, grøntarealer/friområder.
Det forutsettes at lekeplasser og friområder opparbeides i henhold til plan, og i henhold til
gjeldende forskrifter.

Kommunen overtar ikke lekeplasser til drift og vedlikehold.

Det er alle trær i Ferjestedsveien. Disse er svært verdifulle. Utbygger må ta spesielt hensyn til
disse. Det tillates ikke å grave i dryppsonen til trærne.

6. Avfall:
Avfallshåndtering skal skje i samarbeid med Teknisk drift virksomhet Renovasjon og i henhold til
veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Det foreligger to forslag til løsning. Endelig løsning
skal godkjennes av Renovasjonsavdelingen.

Generelt:
Dersom det er mangler med tegningsgrunnlaget utarbeidet for NG Development AS som
avdekkes først under utførelse, skal dette korrigeres uten kostnad for Fredrikstad kommune.

Det foretas en befaring av området som er berørt av utbyggingen etter at anleggsarbeidene er
ferdige for å sjekke eventuelle skader på omkringliggende kommunaltekniske anlegg.

Det forutsettes at utbygger holder byggemøter hver 4. uke eller etter behov i forbindelse med
etablering av biogassanlegg i tilfredsstillende lokaler og at representant fra Fredrikstad
kommune blir innkalt.

Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer. To eksemplarer til kommunen og et eksemplar til utbygger.

Fredrikstad dato

«? // t
FREDRIKSTAD KOMMUNE
Kommunaldirektør

Fredriksta dato '/u-2et)

'sNG Development AS
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Vedlegg til utbyggingsavtale DELl

For

Området Cicignon Park - Blokk A og Blokk B

Gnr. 300 Bnr. 1646

Mellom

Fredrikstad kommune or .nr. 940 039 541, videre benevnt som kommunen", p? den ene side

og

NG Develo ment AS or .nr. 913 251 679 videre benevnt som "utbygger", p? den annen side.

1. Formål

1.1 Formålet med utbyggingsplan DELl er:

• Å sikre at belyste punkter fremsatt av etat for kommunalteknikk er hensyntatt.

2. Grunnlag

2.1 Avtalen gjelder kommunalteknisk infrastruktur av ovenfor beskrevne område, i samsvar

med regulerings/bebyggelsesplan for Cicignon.

2.2 Vedlagt denne avtale følger kartutsnitt for utbyggingsarealet.

3. Definisjoner

3.1 For denne avtale er alle begrep sammenfallende med de definisjoner som fremgår av

Plan- og bygningsloven av 27. Juni 2008 nr. 71, med tilhørende forskrifter og senere

endringer, når ikke annen henvisning er oppgitt.

4. Kommunalteknisk infrastruktur

4.1 Renovasjonsløsning

Renovasjonsløsningen skal planlegges i henhold til veileder for renovasjonsteknisk

planlegging i samarbeid med Teknisk drift virksomhet Renovasjon. Det står mellom to

forskjellige renovasjonsalternativer:

1. Bygge midlertidige avfallsrom i eksisterende bebyggelse frem til permanent

renovasjonssystem for hele Cicignon park er valgt. Det kan tenkes flere løsninger for et

permanent system, f.eks. søppelsuganlegg eller nedgravd containersystem med

innkastsøyler.

Vedlegg 1.1 viser hvor midlertidig avfallsrom er tiltenkt hvis denne løsning velges.

2. Om nedgravd containersystem blir valgt, kan 1. byggetrinn for dette utføres for Blokk A

og Blokk B som en permanent løsning.

Endelig løsning skal godkjennes av Renovasjonsavdelingen.

Vedlegg 1.2 viser hvordan permanent nedgravd containersystem kan plasseres, om denne

løsning velges.
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4.2 Sikring av trerekken langs Ferjestedsveien

Hele trerekken med lindetrær som strekker seg langs Ferjestedsveien er bevaringsverdig.

Trerekken vil bli hensyntatt og sikret. Undersøkelser viser at trærnes rotsone strekker seg inn

på sykehustornen. Det vil ikke bli utført gravearbeider innenfor dryppsonen til trærne.

Nedre del av stammen p trerne nermest Blokk A vil bli kasset" inn slik at de er ekstra godt

beskyttet.

Vedlegg 2 viser Lindetrærne med deres rot-sone og en ytterligere detaljert forklaring.

4.3 Utbedring av skader på gater og fortau

Noe slitasje og deformasjon av fortau og gater må påberegnes under byggeperioden.

Utbygger plikter seg til å utbedre eventuelle skader som er påført gater og fortau i

forbindelse med byggeprosjektet.

4.4 Lokal håndtering av avløpsvann og tilkobling offentlig vann- og avløpsnett.

Vann- og avløpsledningene forsynte tidligere hele sykehuset i Østfold mens det var i

operasjonell drift, vann- og avløpsledningene tilknyttet Blokk A og Blokk Ber

overdimensjonert og har tilstrekkelig kapasitet til leilighetsbruk. Blokk A er tilknyttet

vannledning som ligger i Welhavensgate, mens Blokk Ber tilknyttet vannledningen fra

Ferjestedsveien.

Vedlegg 7 viser eksisterende VA-ledninger på sykehustomten. Stiplede linjer på

ledningskartet viser eksisterende vannledninger, mens heltrukken linje viser

avløpsledningene. Ledningskartet viser også rørenes dimensjoner, samt fall.

Blokk B vil ha et konvensjonelt avløpssystem, mens avløpsvannet fra Blokk A skal bli håndtert

lokalt med et vakuumsystem som sender avløpsvannet til en biagassreaktor plassert mellom

Blokk A og Blokk B (jf. Pkt. 4.5), for produksjon av varme og gjødsel.

Som illustrert i vedlegg 3, vil det lokale avløpssystemet være tilknyttet det kommunale

avløpsnettet (pkt. 7- nodoverlop) som sikkerhet. Skulle det oppstå utfordringer med det

lokale avløpssystemet kan man åpne nødoverløpet slik at man går over til en konvensjonell

avløpsløsning med tilknytning til avløpsledningen i Ferjestedsveien.

4.5 Biagassreaktor

Vedlegg 4 viser plasseringen av biagassreaktoren.

Biagassreaktoren vil ha ventilasjonsrør som går over taket på Blokk A for å kvalitetssikre

området fra sjenerende lukt.

4.6 Parkering

Det er tilstrekkelig med p-plasser på sykehusområdet for utvikling av både Blokk A og Blokk B

før arbeidet med å etablere P-kjeller m% påbegynnes.

Vedlegg 5.1 og 5.2 viser hvor midlertidige parkeringsplasser for beboere vil være i to

utbyggingsalternativer inntil P-kjeller etableres.
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4.7 Overvannshåndtering

Overvannshåndtering blir håndtert i form av et vannspeil mellom Blokk A og Blokk B (jf.

vedlegg 6). Trerekken langs Ferjestedsveien og deres rotsone er hensyntatt slik at ikke

overvannet/vannspeilet kan forringe den bevaringsverdige trerekken.

NMBU har to studenter som ser på overvannshåndteringen for bebyggelsen på Cicignon. Det

vil bli vektlagt å se på hvor mye nedbør som kan fordrøyes på tak og vegger, samt i dammer

og våtmarker på bakken. Dagens situasjon består av harde flater og fraverende fordroying

på tak og vegger. Overvannshåndteringen for det gamle sykehusområdet vil bli betraktelig

bedre enn dagens situasjon.

Vedlegg 6 illustrerer plasseringen av vannspeilet.

4.8 Sprinkelvann

Det vil bli benyttet eksisterende tilførsel av sprinkelvann som vist i vedlegg 12. Det er

tilstrekkelig vannkapasitet til Blokk A og Blokk B fordi tilkoblingen tidligere leverte

sprinkelvann til hele sykehusområdet.

4.9 Fjernvarme

Blokk A og Blokk Ber allerede tilkoblet Fredrikstad Fjernvarme. Se vedlegg 8.

4.10 Strømkabler

Det vil bli benyttet eksisterende strømtilførsel til Blokk A og Blokk B. Stromkapasiteten er

overdimensjonert i forhold til behovet til leilighetskomplekset da det forsynte det gamle

sykehuset mens det var operasjonelt.

Siden eksisterende strømtilførsel er overdimensjonert er det lite sannsynlig for at det vil bli

behov for graving i Ferjestedsveien.

Se vedlegg 9 for påviste strømtilførsler inn på sykehustomten.

4.11 Fiberkabler

Det vil bli benyttet eksisterende fiberkabler tilknyttet Blokk A og sykehustomten.

Det er derfor ikke nødvendig med graving i fortau i forbindelse med tilkobling til fibernettet.

Se vedlegg 10 for oversikt av ledningsnettet på fiberkabler.

4.12 Riggplan

All anleggstrafikk vil ha inn- og utkjøring fra Jernbanegaten.

Nedre del av Welhavensgate vil bli avsperret slik at det ikke vil bli anleggstrafikk i

Ferjestedsveien tilknyttet byggeprosjektet.

Se vedlegg 11 for riggplan og utfyllende informasjon om hva riggplanen inneholder.



4.13 Utkjøring av rivningsmasser

Rivningsmasser vil bli fraktet til godkjent massemottak som for eksempel Borge

massemottak/Norsk Gjenvinning. Utbygger har et stort ønske om å resirkulere så mye av

rivningsmasse som mulig. Det vil derfor bli utforsket om det er andre entreprenører og

prosjekter i nærområde som kan gjenbruke deler av rivningsmassene.

Vedlegg

Vedlegg_0 Gnr300Bnr1646

Vedlegg_l.0 renovasjonsløsning tekst for alternativ 1 og 2

Vedlegg_l.1 Renovasjonsløsning alternativ 1

Vedlegg_l.2 Renovasjonsløsning alternativ 2

Vedlegg_2 Trær Rotsone

Vedlegg_3 Lokal håndtering av avløpsvann

Vedlegg_ 4 Plassering av biagassreaktor

Vedlegg_S.1 Midlertidige P-plasser ved utbyggingsalternativ 1

Vedlegg_S.2 Midlertidige P-plasser ved utbyggingsalternativ 2

Vedlegg_6 Overvannshåndtering

Vedlegg_7 Vann- og Avløpsledninger

Vedlegg_8 Fredrikstad fjernvarme

Vedlegg_9 Norgesnett

Vedlegg_lO Fiber - Get, Broad net og Telenor

Vedlegg_ll Riggplan

Vedlegg_12 Tilkobling sprinkelvann
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