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1 INTRODUKSJON AV TEMA
De senere årene har det vært en uttalt politikk på alle nivåer at man i byer og tettsteder
skal fortette, men med kvalitet. Kommuneplanens arealdel er et av de viktigste juridiske
dokumentene som er for å klare denne fortettingen, men den er ikke nok i seg selv til å
sikre alle kvaliteter.
Kommuneplanens arealdel med sine bestemmelser og plankart peker i stor grad på hvor
det er og skal være mulig å fortette, og hvilke områder man ønsker å bevare slik de er. I
tillegg gjør også nasjonale retningslinjer og krav om boligbygging seg gjeldende, i tillegg til
fylkesplanen «Østfold mot 2050», ny fortettingsstrategi og allerede vedtatt boligpolitisk
plan fra 2016.
Til sammen ønsker vi i Fredrikstad kommune å ha et boligmarked og tilbud som passer for
alle, og ønsker å legge til rette for det gjennom de virkemidlene vi har tilgjengelig gjennom
plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel.
Med mål om økt fortetting, stor befolkningsvekst og nullvekst i personbiltrafikken vil det
være behov for å bygge flere boliger i sentrum som er tilpasset flere faser av livet. I dag er
det en stor del av de som bor i sentrum som er eldre eller unge uten barn. Dersom man
skal nå målsetningene over er det behov for en større sosial blanding innenfor
boligområdene. Det må derfor tilrettelegges for at eldre, barnefamilier, unge, studenter og
vanskeligstilte har mulighet til å bo i de samme områdene, i boliger og boligområder med
høy kvalitet.
Planprogrammet til kommuneplanens arealdel fastslår at arbeidet blant annet skal utrede
virkemiddelbruk for å styre den geografiske fordelingen av boligbyggingen. Her legges
fortettingsstrategien til grunn for diskusjonen om den geografiske fordelingen på dagens
50/40/10 skal opprettholdes.

1.1 Fylkesplanen – Østfold mot 2050
Fylkesplanen for Østfold har et delmål om stedsutvikling og bolig, som lyder at «I Østfold
kan alle finne en egnet bolig i et velfungerende boområde, der de opplever trygghet, trivsel
og tilhørighet.»
Med underpunktene
• Vi skal unngå opphopning av sosiale problemer i byområder gjennom målrettet og
god byutvikling. Det offentlige må bygge og dele kompetanse og samordne
innsatsen gjennom nettverk.
• Luftkvaliteten i Østfold skal bedres og støyplager reduseres. Dette skal vektlegges i
all ny utbygging.
• Gjennom arealplanlegging og utforming av boligområder skal vi skape økt trivsel,
mer fysisk aktivitet og større trygghet. Det skal planlegges for variasjon i
boligtypene, gode uteområder, samt tilgang til rekreasjonsområder, slik at
forskjellige generasjoner kan bo sammen. Det skal tas særlige hensyn til barn og
unge i arealplanleggingen, bl.a. gjennom sikring av tilstrekkelig gode lekeområder.
Dette er mål og tiltak som gjør seg gjeldende for hele Østfold fylke. I tillegg til dette har
Østfold fylkeskommune utarbeidet egne strategier for Nedre Glomma.

Regionale strategier for

Nedre Glomma
Vi utvikler bærekraftige og kompakte byer
Vi skaper levende bysentre/områdesentre med gode bo- og arbeidsmiljøer
Vi sikrer god og enkel tilgang til natur- og rekreasjonsområder
Vi begrenser nedbygging av dyrket mark
Vi legger til rette for et effektivt og miljøvennlig transportsystem
Vi videreutvikler samarbeidet om areal og transport
Vi lokaliserer nye virksomheter etter areal- og transportprinsippet
Vi jobber sammen for flere arbeidsplasser
Vi legger til rette for samlokalisering, klynger og ekspansjon av eksisterende næring
Vi utnytter regionens ressurser for å skape arbeidsplasser
Vi søker lokaliseringsløsninger for virksomheter som styrker regionen
Vi legger til rette med arealer som imøtekommer næringslivets behov
Vi utvikler og tar i bruk innovative løsninger.

1.2 Fortettingsstrategien
En viktig intensjon i gjeldende fylkesplan er å redusere arealforbruket pr. innbygger ved å
konsentrere ny utvikling til etablerte by‐ og tettstedsområder, det vil si fortetting. Fortetting
er det motsatte av byutvidelse, og handler om hvordan øke utnyttelsen innenfor
eksisterende byggesoner. Dette er bakgrunnen for prinsippet om boligvekstfordeling i
dagens kommuneplan, som sier at 50 % skal skje innenfor byområdet, 40 % innenfor
tettstedsområdet, og 10 % i kommunens øvrige lokalsentre.
Tall for boligbyggingen fra 2013‐2016 viser imidlertid at kun 30 % av boligbyggingen har
skjedd i byområdet, 56 % i tettstedet og 14 % i omlandet (lokalsentrene + utenfor tettsted).
Kommunen er altså langt unna å nå dagens målsettinger for utbyggingsmønster. Med
bakgrunn i dette er det utarbeidet et egen fortettingsstrategi i arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Den skal vise hvor det er potensiale for fortetting, og hvor man
bør unngå å fortette for å bevare viktige andre hensyn.
Fortettingsstrategien angir en prioritering for vekst som gir muligheter til å utnytte
kommunal infrastruktur og investeringer, samtidig som den bidrar til at kommunen når
målet om null‐vekst i personbiltrafikken og at Fredrikstad nærmer seg muligheten til å bli et
lavutslippssamfunn.

For disse anbefalingene ligger en endret boligfordeling fra 50-40-10 til 85-10-5 til grunn.
Konsulentene vurderer at Fredrikstad kommune har mulighet til ta all boligbyggingen i
byområdet frem til 2044.
Fortettingsstrategien legger følgende anbefalinger til grunn:
• Forskyv vekstfordelingen!
•

Fortett eksisterende by, innefra og ut, på en måte som øker byens kvalitet!

•

Legg gangbarhet til grunn for utvikling av bydeler og lokalsamfunn!

•

Styrk sentrums tilbud av handel og service, og legg lokalt tilbud i bydelene!

•

Styrk byens tilbud av arbeidsplasser, og legg rett virksomhet på rett sted!

•

Utnytt Grønli!

•

Styrk kulturmiljøene, Gamlebyen, Plankebyen og den industrielle byen.

•

Miljøene gir byen egenart!

•

Bygge opp kollektivtilbudet som har størst konkurransekraft!

•

Øk tilbudet for de eldre i sentrum. Det gir bedre liv og bedre løsninger!

•

Fortetting med fokus på kvalitet for alle!

Fortettingsstrategien med verktøykasse for vellykket fortetting ligger tilgjengelig i sin helhet
på kommunens hjemmeside.

1.3 Kommuneplanens samfunnsdel
«Å leve i Fredrikstad» er et av innsatsområdene fra kommuneplanens samfunnsdel.
Boliger for alle er en av de viktigeste forutsetningene for at det skal være godt å leve i
kommunen. Samfunnsdelen definerer også noen mål for hvordan vi ønsker å ha det i
fremtiden og strategier på hvordan vi skal gjøre det.
Målene er:
•

Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse
og trivsel.

•

Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering.

•

Alle bor godt i rause og aktive lokalsamfunn.

•

Et urbant sentrum som oppfordrer til økt byliv.

1.4 Boligpolitisk plan
I Fredrikstad kommune har man i 2016 vedtatt en egen boligpolitisk plan, kommunedelplan
for bolig. Formålet med denne planen og boligpolitikken som helhet er å minske de sosiale
skillelinjene i samfunnet, deriblant jobbe for å motarbeide fattigdom, sørge for at
innbyggerne kan bo trygt og godt med mulighet til å mestre egne liv.

Boligpolitisk plan tar også for seg fortetting, universell utforming og bærekraftig bygging
med lavest mulig klimagassutslipp. Dette er temaer som i stor grad blir ivaretatt gjennom
planbeskrivelsen og satsningsområder generelt.
Den boligpolitiske planen har ulike mål og tiltak for ulike grupper i samfunnet. Det skilles
blant annet mellom boliger for vanskeligstilte, studentboliger, personer i etableringsfasen
og boliger for eldre. Disse boligtypene vil kreve ulik form for tilrettelegging og tiltak, og det
forutsettes i arealdelen at den boligpolitiske planen fremdeles gjør seg gjeldende for disse
temaene.
For vanskeligstilte har den boligpolitiske planen målbeskrivelser om at alle skal bo trygt og
godt, flere skal eie egen bolig, færre skal være bostedsløse og at levekårskartleggingen
skal legges til grunn for lokalisering av boliger til vanskeligstilte. Disse målene kan nås
gjennom en rekke mulige tiltak, blant annet gjennom husbankens virkemidler og
kommunens egne virkemidler, f.eks. gjennom tilvisningsavtaler og utbyggingsavtaler.
Kommunen er i et forpliktende samarbeid med Husbanken for å sikre at de overordnede
boligsosiale målene nås.
For studentboliger har boligpolitisk plan mål om at samskipnadseide boliger til studenter
skal være på 20%. Dette kan oppnås ved å få vedtak på ny reguleringsplan for
studentboliger på Bjølstad og jobbe med å få frem en ny tomt for studentboliger primært
på FMV området. Det er satt igang med reguleringsplan for eksisterende studentboliger på
Bjølstad, der formålet med planen er å erstatte eksisterende eldre studentboliger med
tilsvarende boliger som er oppført de senere årene. For FMV-vest området vil det ikke
legges noen føringer som hindrer etablering av studentboliger.
For personer i etableringsfasen er det mål om at flere skal eie egen bolig. Med det menes
at alle som har potensiale til og ønsker å eie egen bolig skal hjelpes til dette gjennom
informasjon, støtte og utnyttelse av økonomiske virkemidler. I tillegg ønsker man å bidra til
et mer velfungerende utleiemarked ved å aktivt ta i bruk Husbankens virkemidler. Mulige
tiltak som trekkes fram i boligpolitisk plan er å sørge for en variert boligbygging,
kommunale tomter til redusert pris, egeninnsats som en del av egenkapitalen og
Husbankens virkemidler.
For eldre er målsetningene at den boligpolitiske planen skal bidra til at alle skal bo trygt og
godt, og at eldre kan bli boende lengre i egen, egnet bolig. Mulige tiltak for å nå disse
målene er blant annet økt fokus på universell utforming og strategi for fremskaffelse av
boliger for eldre, blant annet gjennom variert boligtilbud i alle deler av kommunen, også
lokalsentrene.

1.5 Intercity/bypakke
I planprogrammet til arealdelen er det sagt at vi skal utrede hvordan kommunens arealdel
skal bidra til at belastningen for de som mister boligene sine i realiseringen av
bypakkeprosjekter kan bli så liten som mulig.
Enn så lenge er det litt uklart hvor mange boliger som potensielt kan ble revet som følge
av infrastrukturutbygging, men foreløpige tall viser at ca. 240-290 bygninger, eller 340-430
boenheter blir berørt ved utbygging av InterCity (IC) dobbeltspor mellom Fredrikstad (Seut)
og Sarpsborg. Antall boliger her er både i Sarpsborg og Fredrikstad.

Kommunedelplan ny bru over Glomma viser at ca. 10 boliger blir berørt, forutsatt at
dagens forslag til trasé innenfor planavgrensen blir fulgt.
I reguleringsplan for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund vil inntil 62 boliger bli
berørt.
Det er nå vedtatt en utsettelse av IC-utbyggingen med tre år. Dette fører til at usikkerheten
for de som har boliger innenfor varslet planområde vil opprettholdes lengre. Vedtaket som
nå foreligger innebærer at IC med stasjon på Grønli vil være ferdig 2024-2029.
Realisering av bypakkeprosjekter vil innebære at det er behov for nye bolig som ikke er
knyttet til vekst i befolkningen, men som erstatningsboliger for de som blir berørt av
bypakkeprosjektene. Dette behovet er enn så lenge vanskelig å beregne og ha et
tidsperspektiv om, men det ser per i dag ut som det kan være et behov for ca. 300 boliger
innen 2030.
Når det realiseres prosjekter er det alltid et håp om å gjøre såkalte minnelige avtaler med
grunneiere. Det vil si at utbygger, i IC tilfelle Bane Nor, inngår en «frivillig» avtale med
grunneier om kjøp av eiendommen. Hvilken erstatning eller pris det er rom for å forhandle
om vil avhenge av om det dreier seg om en eiendom der grunneier bor selv, leier ut eller
om det er næringsbebyggelse med eller uten drift i dag. Dersom grunneier og utbygger
ikke blir enige om en avtale vil det være grunnlag for ekspropriasjon, altså tvangssalg.
Dersom grunneier selv benytter eiendommen til sin egen bolig har den krav på attkjøp. Det
vil si at grunneier har krav på en erstatning som tilsvarer at det er mulig å kjøpe en
tilsvarende bolig, i tilsvarende område, med tilsvarende standard. I tillegg har da grunneier
krav på erstatning av flyttekostnader. Dersom grunneier ikke selv bruker eiendommen som
bolig, men f.eks. leier ut har den krav på markedsverdi, altså det eiendommen ville kunne
blitt solgt for på det åpne markedet.
Med bakgrunn i dette vil det muligens være behov for å bygge eneboliger, rekkehus eller
andre småhus for å kunne møte kravet til attkjøp for berørte grunneiere. Det er ikke
nødvendigvis i tråd med overordna føringer om fortetting og arealeffektivitet.
En utfordring ved dette systemet er at det er grunneier som har krav på erstatning, ikke en
eventuell leietaker, som gjør at leietaker blir stående uten bolig, uten noen form for
kompensasjon. Dette gjør det også vanskelig for øvrige myndigheter å kunne anslå hvor
mange som blir berørt av tiltaket.
Det er Bane Nor og Vegvesenet som har ansvaret for utbyggingen av bypakkeprosjekter,
og det er dermed de som er ansvarlige for grunnerverv som en del av disse prosessene.

2 KARAKTERISTIKK / STATUS / PROBLEMBESKRIVELSE
2.1 Boligfordelingen i dag
Gjeldende kommuneplan, byområdeplan og kystsoneplan legger til grunn en fordeling av
boligbyggingen der 50% skal skje i byområdet, 40% i tettstedet definert i fylkesplanen og
10% i lokalsentrene Manstad, Engelsviken, Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og
Nylende.
I planperioden fra 2012 til i dag ser fordelingen slik ut.

Nye boenheter ferdigstilt 2013 - 2017
2013

2014

2015

2016

2017

Totalsum

Byområdet

80

130

31

207

198

646

Tettsted

255

203

320

238

331

1347

Lokalsentra 47

37

62

102

131

379

Totalsum

370

413

547

660

2372

382

Nye boenheter 2013 – 2017 prosentvis fordeling
2013

2014

2015

2016

2017

Byområdet

21 %

35 %

7,5 %

38 %

30 %

Tettsted

67 %

55 %

77,5 %

43,5 %

50 %

Lokalsentra 12 %

10 %

15 %

18,5 %

20 %

Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 27% i byområdet, 57% i tettstedet og 16% i
lokalsentrene.

2.2 Boligbehovet
I fremtiden vil det være et boligbehov basert på framskrevet befolkningsvekst. De siste
årene har befolkningsveksten vært ca. 1,2% i året. Befolkningsframskrivingene Fredrikstad
kommune bruker er hentet fra KOMPAS, og baserer seg på en fortsatt vekst på omtrent
1,2% i året. Det vil si at frem til 2030 kan man regne med en vekst på omtrent 1000
innbyggere i året. Befolkningsframskrivinger innebærer også at det er stor usikkerhet i
tallene. Usikkerheten blir høyere desto lengre fram i tid man kommer.
Den antatte befolkningen fram til 2031 til være ca. 95 000 innbyggere, som tilsier en vekst
på rundt 14 000 mennesker. For å regne ut et antatt boligbehov i 2031 velger vi å legge til
grunn at det bor i snitt to personer i hver bolig. Det vil dermed være behov for omkring
7000 nye boliger fram til 2031. Dersom man følger boligfordelingen i gjeldende
kommuneplan på 50% i byområdet, 40% i tettstedet og 10% i utvalgte lokalsentre vil det bli
en fordeling på 3500 boliger i byområdet, 2800 boliger i tettstedet og 700 boliger i
lokalsentrene. Med en fordeling 85/10/5 vil det tilsi et boligbehov i byområdet på 5950
boliger, tettstedet 700 og 350 boliger i lokalsentrene.
Innenfor byområdet vil det i utgangspunktet være fortetting som vil skje. For å sikre en
fortetting og utbygging som er både bra både for folk og næringslivet vil det kreve en
variert bebyggelse som har gode kvaliteter. Kvalitetene vi ønsker å bevare i Fredrikstad
blir beskrevet i fortettingsstrategien. Den tar også for seg hvilke områder som kan tåle hva.

2.3 Boliger for vanskeligstilte

Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer
regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å
bo.
Erfaringene viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for
å lykkes i det boligsosiale arbeidet.
Kommunen skal legge til rette for variert utbygging tilpasset ulike gruppers behov,
herunder barnefamilier, eldre og flyktninger.
Boligmarkedet i Fredrikstad kommune og i resten av landet er i høy grad markedsstyrt. Det
vil si at det er private som bygger boliger, eier boliger og leier ut boliger til den prisen de
ønsker. Det offentlige har lite styring når det kommer til det private boligmarkedet.
I Fredrikstad kommune er det flere vanskeligstilte på boligmarkedet; personer og familier
som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på
egen hånd. Disse befinner seg ofte i en eller flere av følgende situasjoner:
 er uten egen bolig
 står i fare for å miste boligen sin
 bor i uegnet bolig eller bomiljø
For de fleste vanskeligstilte er økonomi og finansieringsproblemer den største hindringen
for å skaffe seg en bolig og bli boende

2.4 Eksisterende boligmasse
Boligmassen i Fredrikstad kommune består av ca. 80 % småhus (eneboliger, to‐ eller
flermannsboliger og rekkehus), og 20 % av leiligheter (blokkbebyggelse, bofellesskap eller
andre bygningstyper).
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Bygning for Andre
Sum
bofellesskap bygningstyper

Antall 18 633 4 860

5 194

5 539

604

1 191

36 021

Andel 52 %

14 %

15 %

2%

3%

100 %

14 %

Figur: Boliger og boligtyper i Fredrikstad i 2017. Kilde: SSB.

De siste ti årene har gjennomsnittlig boligproduksjon i kommunen ligget på 425 boliger/år.
Ser vi på de siste fem årene er imidlertid snittet 527 boliger/år. Man ser imidlertid at det
meste av boligveksten har funnet sted utenfor byområdet, og en større del enn forutsatt
havner også utenfor tettstedsområdet. En inndeling av befolkningen i aldersgrupper viser
at en stor befolkningsgruppe vil nå pensjonsalder i løpet av 10‐15 år. Befolkningen i de
yngre aldersgruppene vil være mindre enn de gruppene som går ut av arbeidslivet, den
prosentvise fordelingen mellom pensjonister og yrkesaktive vil endres. Generelle
utviklingstrender som økt levealder vil bidra til å forsterke denne endringen.

2.5 Hvilken type boliger er det behov for?
Et viktig spørsmål er om dagens boligmasse er tilpasset den kommende demografiske
endringen i befolkningen, og hva slags boligtyper man eventuelt bør supplere med. Det
har vært en trend at generasjonen 50+ flytter fra eneboliger til nyere sentrumsnære

leiligheter. Dersom halvparten av dagens 50‐65‐åringer skulle ønske en slik løsning, gir
dette en etterspørsel på omkring 4 000 leiligheter for å dekke behovet fram til 2030. Et
tilsvarende antall småhus vil da bli tilgjengelige på boligmarkedet.
Eldrebefolkningen er samlet en stor forbruker av helsetjenester, og en stadig eldre
befolkning er en økende økonomisk utfordring. En spredt by hvor flere trenger pleie og
samtidig har boliger som ikke er tilpasset deres behov en kostbar løsning som også vil
genere stort transportbehov. Det bør vurderes om flere godt tilpassede boliger innenfor
den gangbare byen kan gi eldre bedre muligheter til å ivareta sine behov uavhengig av
kommunale tilbud, og gjøre det enklere å nå dem som er omsorgstrengende.
Kommunen må påse at det blir tilrettelagt for boliger av ulik størrelse og standard, som da
øker mulighetene for å finne egnede boliger til vanskeligstilte i det ordinære markedet.
Det er også et økende behov for såkalte hardbruksboliger, som er boliger som skal tåle
stor slitasje og som bør være plassert utenfor ordinære boområder. Denne typen boliger
har ikke kommunen fått oppført per i dag. Det anslås et behov for omkring 10 boliger totalt,
spredt på ulike steder. For å få til dette vil det være behov for en fleksibilitet i formål og
bestemmelser knyttet til formålene, slik at dette er mulig å gjennomføre.
2.5.1 Leilighetsfordeling og boligkvalitet
Sosialt bærekraftige bomiljøer forutsetter at de enkelte boligprosjekter og byområder har
tilstrekkelig variasjon i typer boliger/boligstørrelser og eieformer. Mange mindre (og store,
som Fredrikstad) kommuner har for stor andel eneboliger og mangel på leiligheter, se for
eksempel Ruud m.fl. (2014).
Omvendt har mange sentrale byområder en stor overvekt av små boenheter. Utbyggere
tenderer til å bygge mer av det samme, og at det kan bidra til segregering, ifølge
Barlindhaug m.fl. (2014)
Utbyggere fremmer i en del tilfeller prosjekter med mange små boenheter, noe som blant
annet begrunnes med et økende antall små husholdninger, og små husholdningers
begrensede kjøpekraft. Barlindhaug (2009) har vist at utbyggers optimalisering basert på
lønnsomhetskalkyler innebærer bygging av mange små boenheter, spesielt i sentrale
urbane områder. For mange små boenheter innen et område genererer mer flytting og
dermed fare for mer ustabile bomiljø. Gjennomsnittlig botid blant beboere i ettroms
boenheter er 2,3 år, og blant de som leier er botiden enda lavere, 1,9 år. Gjennomsnittlig
botid i alle boliger er 13,7 år (Barlindhaug 2012).
For å sikre robuste sosialt bærekraftige bomiljø er det derfor viktig å sikre et antall større
boenheter i nye boligprosjekter i områder med mange små boenheter. Det kan for
eksempel gjøres ved å vedta en leilighetsnorm for området, slik Oslo kommune vedtok for
Indre by fra 1.1. 2008 (bydel 1- 4 pluss Nydalen). Normen innebar at minste tillatte
leilighetsstørrelse skulle være 40kvm og at minimum 50% av leilighetene skulle være over
80 kvm BRA. (Gjengitt fra Guttu 2009). Normen har senere blitt revidert etter sterkt påtrykk
fra utbyggerne. Den nye normen åpner for flere og mindre leiligheter: maksimum 35%
leiligheter med 35- 50 kvm BRA og minst 40% leiligheter med BRA over 80 kvm, hvorav
inntil 20% kan bygges som kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca 20 kvm BRA
integrert.

For å sikre variasjon av boligtilbud egnet for eldre bør kommunen i tillegg til å vurdere
behov for spesielle boliger i området, stille krav til livsløpsstandard til alle eller en viss
andel av boligene i nye boligprosjekter.
2.5.2 Variert boligtilbud
Å sikre et variert boligtilbud i alle prosjekter er viktig av mange årsaker. Det vil gi mulighet
for varierende pris på boliger innenfor et område, som igjen vil gjøre at man oppnår en
blanding av mennesker som bor der. I et variert boligtilbud legger man at det finnes boliger
i flere prisklasser, størrelser og med ulike funksjoner. Det kan f.eks. være prosjekter med
rekkehus, lave blokker med varierte størrelser på leiligheter og større blokker i et og
samme prosjekt. Dette vil også bidra til at det ikke blir opphopning av en spesifikk gruppe,
gjerne med noen utfordringer. Dette går jo ut på det samme – bør skrives sammen eller ta
vekk noe -MØ

2.6 Målsetninger/vurdering av boligfordeling
Fortettingsstrategien anbefaler en fordeling på 85% i byområdet, 10% i tettstedet og 5% i
lokalsentrene. Gjeldende kommuneplan som kjent 50-40-10, men hvor skal vi i fremtiden?
Nye boenheter ferdigstilt 2013 - 2017
2013

2014

2015

2016

2017

Totalsum

Byområdet

80

130

31

207

198

646

Tettsted

255

203

320

238

331

1347

Lokalsentra 47

37

62

102

131

379

Totalsum

370

413

547

660

2372

382

Nye boenheter 2013 – 2017 prosentvis fordeling
2013

2014

2015

2016

2017

Byområdet

21 %

35 %

7,5 %

38 %

30 %

Tettsted

67 %

55 %

77,5 %

43,5 %

50 %

Lokalsentra 12 %

10 %

15 %

18,5 %

20 %

Vi vet at vi enn så lenge ikke klarer å oppfylle fordelingen på 50-40-10, det tar tid å endre
arealbruk. Det er derfor lite realistisk at vi skal klare en fordeling på 85-10-5 i denne
planperioden.
Byutredningen trinn 2 skal ligge til grunn for fremtidige byvekstavtaler. Her er en av
oppgavene å komme frem til et mer realistisk alternativ enn 80-10 som lå til grunn i trinn 1.
Det opereres derfor med en fordeling på 60-30-10, som i kombinasjon med andre tiltak
gjør det mulig å nå målet om 0-vekst i personbiltrafikken.

Slik situasjonen er i dag på allerede regulerte boligområder, men ikke bygde, er det en
enorm overvekt av boliger i tettstedet. Dette skaper store utfordringer knyttet til
målsetningene om boligfordelingen vi allerede har. Dersom det skal være mulig å oppnå
ønsket fordeling vil det i praksis være behov for å oppheve reguleringsplaner og ta ut
byggeområder av kommuneplanens arealdel.
For å kunne vurdere boligfordelingen har det i arealplanprosessen blitt laget tre fiktive
boligbyggeprogram med dagens fordeling 50-40-10, fordelingen i fortettingsstrategien 8510-5 og fra byutredningen 60-30-10. Boligbyggeprogrammene er fordelt på type bolig,
enebolig, tomannsboliger, småhus i form av rekkehus og leilighetsbygg i to etasjer og
blokker. Det er ikke lagt inn eneboliger med grunnlag i at andelen er såpass høy i dag at
det ikke er behov for eller ønskelig med nye. Videre er denne boligbyggingen fordelt på
skolekretser, der det er lagt til grunn 4 skoler (Cicignon, Gudeberg, Trosvik og Trara)
innenfor byområdet som fungerer som sentrumsskoler. I tettstedet er tettstedsskolene lagt
til grunn, på samme måte som i lokalsentrene.
Med bakgrunn i disse fiktive boligbyggeprogrammene er det kjørt prognoser som viser en
mulig vekst og befolkningssammensetning innenfor de ulike skolekretsene med de tre
ulike boligfordelingene. Slik det ser ut på disse prognosene vil det være store
konsekvenser ved alle tre fordelingene.
For byområdet vil fordelingen av innbyggere bli slik
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Tettstedet vil ha en vekst som fordeler seg på følgende måte ut i fra de tre alternativene:
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For lokalsentrene vil det dreie seg om såpass få boenheter per år per lokalsenter at
fordelingene som ser slik ut. Det dreier seg om såpass lite forskjell i veksten om man
velger 5% eller 10% i lokalsentrene at det vil ha relativt lite utslag på skolekapasiteten.
Utfordringen med lokalsentrene er om man skal fordelen den lille andelen av boliger på
alle lokalsentrene, eller om man skal prioritere utbygging der det finnes nærtilbud som
butikk eller lignende.
I tillegg til befolkningen som helhet har vi fått tall på hvordan boligfordelingen vil slå ut på
skolekapasiteten på alle barneskolene i kommunen.

Alternativ 50-40-10 viser at antall innbyggere i alderen 6-12 år innenfor de forskjellige
skolekretsene vil øke en god del i byområdet, stort sett relativt stabilt i tettstedet, bortsett
fra noen skolekretser som vil oppleve en vekst i antall barn. I lokalsentrene ser det ut til å
være veldig stabilt.
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Figur: Fordeling av innbyggere i barneskolealder på skolekrets ved alternativ 50-40-10.

For befolkningen som helhet vil det se slik ut innenfor de ulike skolekretsene med en
fordeling på 50-40-10.
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Figur: Fordeling av innbyggere 0-90+ på skolekrets ved alternativ 50-40-10.

Alternativet 85-10-5 viser at på den andre siden at skolekretsene i byområdet vil få en
enorm vekst av barn i barneskolealder. Dette vil føre til sprengt kapasitet på alle skolene i
sentrum, og vil kreve at kommunen utvider eller bygger nye skoler.
Når det gjelder tettstedet kan man se at skolekretsene generelt vil ha en nedgang i antall
barn i barneskolealder. Dette vil kunne få store konsekvenser for skolene som allerede er i
drift og har kapasitet i dag.
I lokalsentrene ser man at antall barn i barneskolealder fortsetter å holde seg veldig stabilt.
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Figur: Fordeling av innbyggere i barneskolealder på skolekrets ved alternativ 85-10-5.

For hele befolkningen ser man at veksten innenfor byområdet blir enorm, og nærmest
stagnerer i hele resten av kommunen. Dette vil også kunne ha konsekvenser for annen
infrastruktur enn bare skoler.
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Figur: Fordeling av innbyggere 0-90+ på skolekrets ved alternativ 85-10-5.
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Alternativet 60-30-10 viser at flere skolekretser vil oppleve en vekst, men også her særlig
innenfor byområdet. Med alternativet 60-30-10 vil flere av skolekretsene i tettstedet ha en
liten nedgang i antall innbyggere i barneskolealder, mens alle skolekretsene innenfor
byområdet vil ha en vekst. For lokalsentrene vil det igjen være stabilt.
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Figur: Fordeling av innbyggere i barneskolealder på skolekrets ved alternativ 60-30-10.

For befolkningen som helhet vil det med alternativet 60-30-10 fordele seg omtrent slik
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Figur: Fordeling av innbyggere 0-90+ på skolekrets ved alternativ 60-30-10.

I denne rulleringen velger vi å videreføre, og forsterke målet om fordeling til 60-30-10.
Dette for å synliggjøre at utbygging i byområdet skal prioriteres. Det er mulig å bruke noen
virkemidler for å stimulere til økt boligbygging innenfor byområdet, blant annet ved mer
forutsigbarhet i planen, nye parkeringsbestemmelser, rekkefølgekrav, differensierte krav til
uteoppholdsarealer, byggehøyder og prioritering av reguleringsplaner.
2.6.1 Kvaliteter
For å ivareta bokvaliteter i utviklingen vi nå står ovenfor er det mange viktige faktorer. Et
grunnlag for hvilke kvaliteter som må ivaretas og hvordan man skal lykkes i å ta vare på de
har vært en del av leveransen i delprosjektet om fortettingsstrategien. Strategien er
utarbeidet med en verktøykasse som viser ti viktige grep for å sikre fortetting med kvalitet.
Dette blir særlig viktig i byområdet, der det vil bygges tettere enn før. De ti hovedpunktene
hentet fra verktøykasse vil også gjelde for øvrige områder av kommunen, men er særlig
avgjørende i sentrale områder.
10 grep for fortetting for kvalitet
1. Ta vare på natur og friluftsområder ‐ herligheter
2. Fortett eksisterende by ‐ vekst innenfra og ut
3. Prioriter gange, sykkel og kollektivtransport ‐ lag et finmasket nettverk
4. Skap nye sammenhenger – åpne byområder

5. Utnytt tettstedets særpreg – ta hensyn til vernet
6. Tilpass nye prosjekter til eksisterende struktur ‐ private planer
7. Sikre bokvalitet – med gode byrom og rom for opphold
8. Styrk byen som ramme om byliv ‐ attraktive offentlige rom
9. Bidra til funksjonsblanding ‐ bolig, handel, kultur og næring
10. Sikre et variert boligtilbud ‐ flere typologier
Uteoppholdsarealer
I tillegg til disse grepene beskrevet i verktøykassa er det viktig at det stilles krav til
uteoppholdsarealder knyttet til boliger, og at det sørges for at også disse har gode
kvaliteter. Dette innebærer blant annet at ikke alt uteareal kan plasseres på taket, eller at
det stilles krav til at balkonger skal ha sol et visst antall timer i løpet av dagen. Vi må også
klare å sikre at uteoppholdsarealer ligger skjermet fra støy og støv. Dette er bestemmelser
det har blitt jobbet med i denne rulleringen.
Det foreslås i bestemmelsene til arealdelen at det stilles skjerpede krav til
uteoppholdsarealer, og kravene at de differensieres etter om det er utbygging innenfor
sentrumsformål, sentrumsområdet, byområdet og resten av kommunen. Forslaget er at
det fordeles på følgende måte:
Per bolig

Privat

Felles

Offentlig
tilgjengelig med
trygg adkomst

Sentrumsformål

Minst 50 % av
Minst 5 kvm per bolig på
boenhetene skal ha terreng, dekke eller
privat uteplass
takterrasse

Minst 10 kvm per
bolig på terreng

Sentrumsområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Minst 10 kvm, av dette
minst 5 kvm på terreng
eller dekke med jordlag

Minst 15 kvm per
bolig på terreng

Byområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Minst 15 kvm, av dette
minst 10 kvm på terreng
eller dekke med jordlag

Minst 30 kvm per
bolig på terreng

Utenfor
byområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Minst 30 kvm på terreng
eller dekke med jordlag

Minst 40 kvm per
bolig på terreng

Dette gjøres både som et virkemiddel for å stimulere til utbygging innenfor byområdet, og
for å sikre at viktige kvaliteter blir ivaretatt for de som skal bo i sentrum.
I disse kravene vil det også skilles mellom privat, felles og offentlig tilgjengelige
uteoppholdsarealer, som innebærer at en viss andel av uteoppholdsarealet f.eks. skal
være på bakkeplan og være tilgjengelig for alle som ferdes og bor i byen, mens deler av
det kan løses ved å ha en felles takterrasse eller private balkonger.
For de offentlige tilgjengelige arealene vil det innføres en frikjøpsordning, som vil si at
dersom utbygger ikke har mulighet eller tilstrekkelig areal til å opparbeide

uteoppholdsarealer på egen tomt kan man betale en sum til kommunen, som deretter
sørger for at pengene går til opprusting eller etablering av nye offentlige
uteoppholdsarealer andre steder i byen.
Universell utforming
Universell utforming betyr at boliger, områder og byen som sådan er tilrettelagt for at alle,
uansett funksjonsgrad, skal kunne bruke den. For en bolig vil dette typisk være at
rommene er stort nok til at man kan manøvrere rundt med både rullestol og rullator, at det
ikke er høye karmer å komme seg over og at det er tilgang til heis.
Universell utforming vil være viktig for fremtiden, slik at man kan tilrettelegge for at flere
kan bo hjemme i egen og egnet bolig lengre.
Teknisk forskrift fra 2017 (TEK17) stiller noen krav til slik utforming av boliger, men
kommunen ønsker å stille ytterligere krav til universell utforming for leiligheter i og rundt
sentrum. Det er blant annet mulig å ha egne bestemmelser i kommuneplanens arealdel
som er strengere enn dagens TEK 17.
For å sikre at boliger er tilpasset alle grupper i samfunnet er universell utforming en viktig
premiss. Dette for å bidra til at det er mulig for eldre å bo hjemme lengre, nok plass til ulike
funksjoner på bad som er gunstig både for barnefamilier og andre, og for å sørge for at
personer med funksjonsnedsettelse har mulighet til å bo et sted de ønsker.

2.6.2 Virkemiddelbruk
Utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler er et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av
arealplaner.
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om
utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og
bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.
Plan- og bygningsloven kapittel 17 – utbyggingsavtaler – gir en grei oversikt over emnet.
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til
kommuneplan eller reguleringsplan.
Avtalen kan regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere
krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen
eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.
Det er viktig at kommunene har en hensiktsmessig organisering for å forhandle utbyggingsavtaler
(ifølge veileder utbyggingsavtaler, Krd, 2006).

Handlingsrom
Utgangspunktet for innholdet i en utbyggingsavtale er bestemmelsene i arealdelen til
kommuneplan eller reguleringsplan. Reguleringsplanen kan bl.a. inneholde bestemmelser om
antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse og krav til bygninger utforming (særlig
med tanke på tilgjengelighet). Disse bestemmelsene kan også avtales selv om de ikke står i
reguleringsplanen (plan- og bygningsloven § 17-3).

I tillegg til det som kan bestemmes i reguleringsplan, kan en utbyggingsavtale inneholde en rett for
kommunen eller andre til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Dette vil typisk være aktuelt
dersom kommunen har behov for utleieboliger.

Muligheten for å ta i bruk utbyggingsavtaler som virkemiddel ligger allerede i dagens
forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (2006/11652).

Det står i vedtaket:

(...)Det gis i loven anledning til å regulere antallet boliger i et område, største og minste
boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Videre
kan avtalen regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av
boligene til markedspris. Dette kalles boligsosiale tiltak. Lovverket krever at forslag til
avtaler med boligsosialt innhold skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.
Kommunedelplan bolig / boligpolitisk plan
Det foreslås nye retningslinjer nå som vil vurderes implementert i kommuneplanens
arealdel som bestemmelser ved neste rullering:

Funksjonskrav (pbl §11-9 pkt 5)
I boområder på mer enn 10 boliger kan kommunen ved oppstart regulering benytte
utpekingsretten jfr. pbl. §17-3 for å sikre at 5-10% av boenhetene er tilpasset variert
boligbygging ift standard og behov for spesielle beboere/brukergrupper. Antallet fastsettes i
reguleringsbestemmelsene.

Innholdet i utbyggingsavtaler (pbl §11-9 pkt 2 og § 17-2)
I samsvar med planen skal utbyggingsavtalen fastsette endelig boligandel for boligsosialt formål,
herunder boligantall, boligenes minste/største størrelse og bruk av utpekingsrett.
Det må i det videre gjøres en vurdering av om gjeldende forutsigbarhetsvedtak for
utbyggingsavtaler bør revideres for å være oppdatert i forhold til de forhold kommunen nå ønsker å
forhandle fram.

Prosess
Grunneier/utbygger skal bli klar over at en avtale med kommunen er nødvendig for
gjennomføring av utbyggingsprosjekt. Det skal videre være tydelig hva kommunen
forventer at avtalen skal inneholde.
Forslag til gjennomføring:
En utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas.

•

Behovet for utbyggingsavtaler vurderes av kommunen (høringsgruppe?)

•

Oppstart av forhandlinger

•

Gjennomføring av forhandlinger

•

Høring av avtaleforslag

•

Avtalen vedtas i bystyret

Boligbyggeprogrammet
jennom arbeidet med kommunedelplan for bolig (boligpolitisk plan) fra 2016 ble det gjort
en rullering av boligbyggeprogrammet. Her ble det presisert at programmet er
retningsgivende, og at det er reguleringsplanen som fastsetter antall boenheter og
utnyttelse.
Boligbyggeprogrammet blir beskrevet som et viktig grunnlag for å styre utviklingen. Det
kan være et verktøy for å styre hvor boliger bygges, blant annet med utgangspunkt i
skolekapasitet.
Det er viktig å ha et oppdatert boligbyggeprogram som grunnlag for befolkningsprognoser
som igjen ligger til grunn for behovsplaner for sosial infrastruktur (skole, barnehage,
sykehjem osv). å ha et oppdatert boligbyggeprogram vil kreve at man internt i kommunen
klarer å samordne bedre enn vi gjør i dag. Det vil kreve særlig fra BSU og regulering og
byggesak, i tillegg til bestemmelser som faktisk krever at boligbyggeprogrammet blir fulgt.
En utfordring med et boligbyggeprogram er at man ikke kan kreve at prosjekter som er ført
opp i programmet blir realisert. Markedet vil også være avgjørende for realisering av
prosjekter. Det vil derfor alltid være usikkerhet knyttet til realisering og styring etter et slikt
boligbyggeprogram.
Det vil være behov for å finne eksempler på kommuner der det har funkert å styre etter et
boligbyggeprogram, og dermed undersøke hvordan de evt. har fått det til og hvordan de
jobber med å oppdatere det.
Det er foretatt en intern oppdatering av boligbyggeprogrammet høsten 2017 som grunnlag
for prognoser. Her har det blitt tatt ut prosjekter som allerede er realisert, oppdatert
tidshorisont for en del prosjekter og tatt inn nye prosjekter som er under oppstart. Det er
også oppdatert antall boenheter i flere planer.
Skolekapasitet skal være førende for boligbyggingen, bortsett fra i byområdet. Det er
beskrevet at det er behov for ny sentrumsskole dersom boligbyggeprogrammet blir fulgt i
gjeldende arealdel, skolebruksplan og boligpolitisk plan. Det er det fremdeles.
Prioriterte planoppgaver
Vestby kommune har en ordning der politisk vedtatt liste over prioriterte planoppgaver,
som en del av det årlige handlingsprogrammet, legger føringer for hvilke plansaker
saksbehandler skal prioritere. Det settes opp et anslag av timer som brukes hvert år
gjennom 4 år, og viser dermed også når man regner med at en sak er ferdig behandlet.
Det vil derfor være et «levende» dokument som oppdateres og vedtas hvert år.

Det skilles mellom prioritet 0, 1, 2 og 3. 0 er de planer som likevel ikke ble ferdige det året
de var tenkt (i 2017 i vedlagt eksempel), 1 er planer med høyeste prioritet, 2 er viktige
planer og 3 er planer som ikke har samme krav til framdrift.
Dersom en utbygger ønsker å fremme en plan som ikke er på listen blir det opplyst om i
utkast til oppstartsmøtereferat som gjennomgås av forslagstiller før oppstartsmøte. Det blir
også opplyst om muligheten for en forhåndsforeleggelse for politikerne i planutvalget, der
det skrives en kort sak basert på oppstartsmøtereferatet, og det blir avgjort om det er en
plan som skal prioriteres.
Dersom private planer fremmes uavhengig av de prioriterte oppgavene har plan- og
bygningsloven bestemmelser som fastslår saksbehandlingstid som må overholdes.
Listen fungerer som et styringsdokument for administrasjonen, og er dermed en del av den
interne saksbehandlingen, som viser hvilke planer politikerne mener at det er behov for å
prioritere. Den blir utarbeidet av fagleder for regulering.
Vestby kommune har en områdeplan for sentrum som krever videre regulering av
enkeltområder innenfor planen. Reguleringsplaner som ligger innenfor sentrumsområdet
får automatisk prioritet 1 på listen, og har ikke behov for forhåndsforeleggelse så lenge
den følger overordnet områdeplan.
Vi mener at dette vil være et mulig verktøy for å vise at Fredrikstad kommune prioriterer
planer innenfor byområdet, og kan være et verktøy for å stimulere til å nå målet om
fordeling av boligveksten.
Det vil allikevel være et premiss for utviklerne at de følger overordnet plan for å bli
prioritert. Det vil kreve at man er tydelig i kommuneplanens arealdel på hvor utviklingen
skal skje, og hvor den ikke skal skje. Dette for å unngå at alle «ledige» arealer innenfor
byområdet søkes endret.
Det vil også gjøre det lettere for hver enkelt saksbehandler å prioritere saker i en presset
arbeidshverdag.

2.7 Delrapportens forslag til tiltak
Kommuneplanens arealdel bør fokusere på hvordan man kan få til en fortetting som også
ivaretar kvalitetene som allerede finnes i Fredrikstad. Det har også blitt jobbet med hvilke
kvaliteter som er viktige, og hvilke vi har virkemidler til å styre. Fortetting vil i tillegg bidra til
å nå målet om 0-vekst i personbiltrafikken.
I tillegg til fortetting finnes det kvaliteter som kan ivaretas gjennom plankart og
bestemmelser i arealdelen. Det gjelder blant annet grønnstruktur og krav til
uteoppholdsarealer.
For å kunne ivareta sosiale aspekter ved boligbyggingen er det behov for at
bestemmelsene til arealdelen gir hjemmel til utbyggingsavtaler som sikrer mulighet til å
inngå avtaler som også gjelder sosial infrastruktur.
Arealdelen legger til rette for utbygging, også på kommunale tomter, og kan i denne
rulleringen oppfordre til fordeling i boligstørrelser, boligtyper og områder for å sikre
tilgjengelige boliger til alle grupper.

Universell utforming sikres i stor grad gjennom TEK, men det kan også fastsettes
ytterligere bestemmelser knyttet til dette. det gjøres blant annet for å sikre universell
utforming og tilgjengelighet til funksjoner. Det er også mulig å fastsette bestemmelser som
er strengere enn TEK, som for eksempel å kreve at en viss andel av boliger er
tilgjengelige.

3 TILTAK NEDFELT I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 20192031
Leseregler
Bestemmelser er skrevet med vanlig tekst. Retningslinjer er skrevet i kursiv.

Teksten i hvert avsnitt danner en helhet der setninger ikke kan tas ut av sammenhengen i avsnittet.

1 Virkninger av planen
jf. pbl § 1-5
1.1 Motstrid
Arealplanen går ved eventuell motstrid foran eldre reguleringsplaner. Unntatt er de reguleringsplaner som
er listet opp som planer som skal gjelde fullt ut.

1.2 Fritidsboliger
For fritidsboliger gjelder reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser fullt ut. Der reguleringsplanen
ikke er utfyllende, gjelder bestemmelser for fritidsbebyggelse i LNF-b.

1.3 Byområdet
Alle reguleringsplaner i byområdet vedtatt etter 16.06.11 gjelder foran arealplanen.

1.4 Uteoppholdsareal og nærmiljøpark
Arealplanens krav til uteoppholdsareal og nærmiljøpark går ikke foran eldre reguleringsplaner.

1.5 Krav om omregulering
Der motstriden gjelder forhold som berører omgivelsene i en slik grad at tiltaket bør undergis en helhetlig
vurdering, vil en gjennomføring av tiltaket utløse krav om ny planprosess/omregulering.

1.6 Overgangsbestemmelser
Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven innsendt før arealplanen er vedtatt, skal
behandles i henhold til de planer som gjaldt på søknadstidspunktet. Forslag til reguleringsplaner skal
behandles i henhold til de planer som gjaldt på tidspunktet for første vedtak om utlegging til offentlig
ettersyn.

1.7 Skille mellom sjø og vassdrag
Skille mellom sjø og vassdrag går i bestemmelsesgrense som viser strandsoneavgrensningen.
Byggeforbudet etter pbl § 1-8 gjelder langs sjøen.

Det er ikke innført et tilsvarende byggeforbud langs vassdrag, men det er innført plankrav langs vassdrag.

2 Plankrav
jf. pbl § 11-9 nr. 1

2.1 Plankrav
I områder for bebyggelse og anlegg, områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og områder for
bruk og vern av sjø og vassdrag, kan arbeid og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a), b), d), e), k), l)
og m) ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.

2.2 100-m beltet langs vassdrag
For områder langs vassdrag inntil 100 meter fra strandlinje målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomvannstand kan arbeid og tiltak etter pbl § 1-6 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.
Unntatt fra forbudet er tiltak på bebygd eiendom som ikke kommer nærmere strandlinjen enn eksisterende
bebyggelse. Avstand skal være minimum 12 meter fra bekkekant/elvekant.

2.3 Unntak fra plankravet
- Tiltak av mindre betydning for miljø og samfunn, der kravet om reguleringsplan virker åpenbart urimelig.
- Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg og annen teknisk infrastruktur i grunnen innenfor områdene
bebyggelse og anlegg og områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Utvidelse av eksisterende småbåthavner innenfor formål småbåthavn med maksimalt 10 nye båtplasser
innenfor planperioden.
- På allment tilgjengelige badeplasser og i turområder tillates oppført toalett, badebrygger og turstier til
bruk for allmennheten.
- Utvikling av eksisterende fritidsbebyggelse innenfor bestemmelsene tilhørende formålene
fritidsbebyggelse og LNF-b.
- Utvikling av eksisterende boligbebyggelse innenfor bestemmelsene tilhørende formålet LNF-b.

2.4 Unntak fra plankrav og dispensasjon fra plankrav
a. Eksempler på tiltak som unntas fra plankravet pga mindre betydning for miljø og samfunn:
- Mindre utvidelser av eksisterende bygninger og anlegg
- Stikkledninger for vann- og avløp
- Mindre avløpsanlegg knyttet til en eiendom
- Oppføring av mindre sekundære byggverk på allerede bebygde eiendommer
- Grensejusteringer
- Oppføring av 1 enebolig og opprettelse av eiendom for 1 enebolig med tomtestørrelse minimum 800m²
innenfor formål bebyggelse og anlegg, der eiendommen ikke omfatter uregulert vei og ikke er brattere enn
gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3.
- Andre mindre tiltak

b. Ved unntak fra plankravet og ved dispensasjon fra plankravet skal følgende forhold vektlegges:
- Endringen skal ikke medføre at bruken av eiendommen blir endret eller vesentlig utvidet.
- Tiltaket skal ikke medføre at fremtidig regulering av området blir vanskeliggjort.
- Arealplanens bestemmelser skal følges.

c. Ved vurdering av en eventuell dispensasjon fra plankravet skal følgende forhold vektlegges:
- Det etableres ikke mer enn 3 nye fritidsboliger.
- Det etableres ikke mer enn 3 nye boenheter. Tiltaket må ha trafikksikker skolevei.

3 Rekkefølgekrav
jf. pbl § 11-9 nr. 4

3.1 Teknisk infrastruktur og grønn infrastruktur
Rekkefølgekrav for å sikre etablering av teknisk infrastruktur (veier, gangveier, sykkelfelt, elvepromenade,
parkeringsplasser, torg, overvann mm) og grønn infrastruktur (uteoppholdsareal, lekeplasser, parker mm)
skal fastsettes i reguleringsplan.

3.2 Skolekapasitet
Utenfor byområdet kan ikke igangsettingstillatelse gis til nye boenheter før det er dokumentert tilstrekkelig
skolekapasitet.

3.3 Nærmiljøpark

Før brukstillatelse kan gis, må utearealer være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan.
Dersom et utbygd område ikke har arealer til uteoppholdsareal og nærmiljøpark i tråd med kravene som er
angitt i kommuneplanens bestemmelser, skal dette innfris før det gis brukstillatelse til nye boenheter.

4 Utbyggingsavtale
jf. pbl § 11-9 nr. 2

Forholdet til utbyggingsavtale skal avklares i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Innholdet i
utbyggingsavtalene skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i Bystyret om utbyggingsavtaler.

HENSYNSSONER
6 Sikrings-, støy- og faresoner
jf. pbl § 11-8 bokstav a)

6.1 Skredfare H310
Hensynssonen viser områder hvor det har vært registrert kvikkleire og hvor det skal utvises særskilt
aktsomhet.

6.2 Flomfare H320
Innenfor hensynssone flomfare tillates ikke etablering av ny bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom
satt til kotehøyde 2,5 m, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse i tråd med kravene i
byggeteknisk forskrift.

6.3 Høyspenningsanlegg H370
Hensynssonen viser plassering av høyspentledning. Tiltak skal utføres i tråd med Strålevernforskriften.

11 Føringer for utbyggingsområder
jf, pbl § 11-7
jf. pbl § 11-9 nr. 4, 5, 6 og 8
jf., pbl § 11-10 nr. 2

Stedsnavn

Felt

Bestemmelser og retningslinjer

Grønli

S1

I søndre del av området skal det etableres ny nærmiljøpark som skal
tilhøre hele planområdet. Nærmiljøparken skal utformes med fokus på
aktivitet for ungdom.

Trosvikstranda

S2

Det skal etableres nærmiljøpark innenfor området.

Værstetorget

S3

Bebyggelse skal planlegges med tanke på et utvidet torv, med Stortorvet
på nordsiden av elva og Værstetorvet på sydsiden. Gang- og
sykkelforbindelser langs elva og fra alle retninger mot gangbroa skal
forbedres.

Gudebergjordet

BA 04 Området sikres til fremtidig viktig byutviklingsformål. Hensiktsmessig
innhold må avklares før området tas i bruk til annet enn jordbruksformål.
Reguleringsplan skal vise hvordan siktlinjer og gangstrøk til dammene skal
etableres.

Sleipner

BA 08 Reguleringsplan skal vise hvordan siktlinjer og gangstrøk i forlengelsen av
Oslogata til elva skal etableres.

Kiæråsen

BA 10 Det skal etableres nærmiljøpark innenfor feltet. For å sikre sol tillates
massemottak i en tidlig fase, før området utvikles til boligområde. Masser
tillates ikke høyere enn til overkant på dagens fjellskjæring.

Dammyr

BA 12 Innenfor området tillates næring og boliger. Næring skal være
besøksintensive virksomheter/A-virksomheter.
Annen handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig
virksomhet tillates ikke.
Bebyggelsens utforming skal ivareta siktlinjer mellom Apenesfjellet og
Speiderfjellet ved Bryggeriveien, Arne Stangebyes gate, Magnus gate og
Harald Haarfagres gate.

NTP

BA 20 Det skal etableres skole innenfor området, i tillegg til evt annen utbygging.
Det skal etableres nærmiljøpark innenfor området. Reguleringsplan skal
vise hvordan siktlinjer og gangstrøk i forlengelsen av Oslogata til elva skal
etableres.

Åsgårdsfjellet

N 16

Området skal brukes til arbeidsintensiv næringsvirksomhet.
Kollelandskapet skal bevares sett fra sjøen/Gressvik med Åsgårdsvarden
som silhuett. Tilgjengelighet til Åsgårdsfjellet som friluftsområde skal
forbedres.

Cicignon
ungdomsskole

OP
06

Området for tjenesteyting skal brukes som skole.

Gressvikfloa

B 15

Det skal etableres nærmiljøpark innenfor feltet.

Kiærs bruk

B 22

Det skal etableres nærmiljøpark innenfor feltet.

St. Croix

B 24

Boligbebyggelsen skal ha karakter av tett-lav-bebyggelse.

Stjernehallen

B 40

Reguleringsplan skal vise ny boligbebyggelse, grønnstruktur,
friluftsparkering og tursti/lysløype. Boligbebyggelsen skal ha karakter av
tett-lav-bebyggelse.

Berger, Manstad

KB 1

Området skal brukes til boliger, offentlig/privat tjenesteyting, næring –

helsesenter og tjenesteyting – menighetssenter.
Veum park

KB 2

Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og forretning. I
reguleringsplan skal det vurderes å sette av tomt for ny skole. Annen
handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet
tillates ikke.

Torp Bruk

KB 3

Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og forretning. I
reguleringsplan skal det vurderes å sette av tomt for ny skole. Annen
handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet
tillates ikke.

Viuno

KB 5

Området skal brukes til næring og offentlig/privat tjenesteyting –
omsorgsboliger.

Tofteberg

KB 6

Området skal brukes til næring og masseuttak. Første adkomstvei skal
etableres fra Vardeveien. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan skal
fastsette krav til utbyggingsrekkefølge sett i forhold til etablering av
adkomstveier og der områdets nordøstre hjørne bygges ut sist.
Reguleringsplan skal vise hvordan nytt hellende marknivå skal etableres
vesentlig lavere enn dagens terreng slik at virkningene på landskapsbildet
minimeres.

Mineberget

KB 9

I området kan det legges til rette for aktiviteter som bygger opp under
innholdet i ”Aktivitetsbyen”. Formål som tillates er idrett, fritidsformål og
tjenesteyting.

Torbjørnrød

AA 1

Området skal brukes til massemottak. Massemottaket kan benyttes til
deponering av rene masser. Fyllingsnivå og etappevis utfylling skal
fastsettes i reguleringsplan. Etter at området er oppfylt, skal det endres til
LNF-område.

Skianlegg Veum

IA 12

Området skal brukes til skianlegg. Parkering tillates ikke.

Modellflybane
Gansrød

IA 13

Området skal brukes til modellflybane på en måte som ivaretar jordvernet.

Hankøsundet/Vikane

”Mulighetstudie for Hankøsundet datert 5.juni 2009” skal legges til grunn
for reguleringsplan.

15 Høyder
jf. pbl § 11-9 nr. 5

15.1 Generelt maksimalt 5 etasjer
Førende for reguleringsplaner er at maksimal høyde på bebyggelse over gjennomsnittlig gatenivå er 19 m
innenfor byområdet og maksimalt 18 m innenfor tettstedet utenfor byområdet, noe som tilsvarer
maksimalt 5 etasjer.

Boligbebyggelse utenfor tettstedet bør fortrinnsvis være tett-lav-bebyggelse.

15.2

Unntak fra maksimalt 5 etasjer

Unntatt er følgende områder som har annen maksimal høyde:

a. Innenfor hensynssone kulturmiljø skal lavere byggehøyde settes utfra en konkret vurdering av
eksisterende bebyggelse.

b. Innenfor eksisterende småhusområder skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdets
bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde stedskarakteren. Fortetting med
blokkbebyggelse tillates ikke.

c. Områder vist i plankartet har følgende maksimale mønehøyde målt fra gjennomsnittlig gatenivå:
Bestemmelsesområde # C Vestkanten av Apenesfjellet maksimalt 12,5 m.
Bestemmelsesområde # D Sydvestkanten av St Hansfjellet maksimalt 15,5 m.
St Croix B24 maksimalt 11,5 m
Stjernehallen B40 maksimalt 11,5 m.

d.

Byggeområder med krav til gjennomsnittlig høyde målt fra gjennomsnittlig gatenivå:

Bestemmelses- Maksimal
Maksimal
Kommentar/Retningslinje
område
gjennomsnittlig mønehøyde
gesimshøyde
# 19/22

19 m

22 m

Trosvikstranda øst: Høyde settes utfra hensyn til
bebyggelsen på Holmen. En etasje høyere vil kunne
etableres ved bruk av småkvartaler.
Kvartalet vest for Glemmengate/nord for Brochs gate:
Høyde settes ut fra sammenheng med omkringliggende
kvartaler i sør og øst. Høyde må også ivareta småskala
bebyggelse og landskapsform ved St Hansfjellet.
Kvartalet vest for Nygaardsgate/nord for
Bryggeriveien: Høyde settes ut fra høyde på
Focusbygget ved Stortorget.
Kvartalet rundt Nygaardsplassen: Høyde settes ut fra
eksisterende bebyggelses høyder.
Kvartalet nord for Damstredet: Høyde settes utfra
behovet for noe nedtrapping i bebyggelsens høyde av
hensyn til Glemmen kirke som landemerke.
Kvartalet øst for Gunnar Nilsens gate/nord for Arne
Stangebyes gate: Høyde settes utfra hensyn til
landskap og bybilde nærmest Apenesfjellet.
Kvartalet vest for Gunnar Nilsens gate/nord for Olaf

M. Holwecks gate: Høyde settes utfra hensyn til
landskap og bybilde nærmest Apenesfjellet.
Kvartalet vest for Gunnar Nilsens gate/nord for
Asylgata: Høyde settes utfra hensyn til landskap og
bybilde nærmest Apenesfjellet.
Værstetorget: Høyde settes noe lavere enn rundt
Stadion av hensyn til kulturmiljøet ved Bjølstad gård.
Høyden knytter også an til bebyggelsen i sentrum på
andre siden elva.
# 19/25

19 m

25 m

Kvartalet vest for Gunnar Nilsens gate/nord for
Brochsgate: Høyde settes utfra nærhet til høyere
bebyggelse ved Torvbyen og Grønli, samt behov for
avtrapping i bebyggelsens høyde mot St Hansfjellet.
Kvartalet vest for Gunnar Nilsens gate/nord for
Bryggeriveien: Høyde settes utfra nærhet til høyere
bebyggelse ved Torvbyen/ Grønli, samt behov for
avtrapping mot Apenesfjellet.
Kvartalet øst for Nyggardsgata/nord for Nygata:
Høyde settes utfra nærheten til bebyggelsen ved trappa
mot Lykkebergparken. I kvartalet bør høyden også i
vareta siktlinje i Magnus gata mot Bjølstad.
Kvartalene sør for Nygata: Høyden settes ut fra høyde
på dagens bebyggelse og nærhet til Lykkebergkollen.
Dammyr: Høyden settes utfra nærheten til Grønli
knutepunkt samtidig som høyden ikke må forringe den
gamle bebyggelsen på Apenesfjellet som
småhusbebyggelse på en åsrygg som stikker opp over
byen. Høydene skal måles fra eksisterende terreng, ikke
fra evt. nytt terreng ved lokk over vei.

# 19/28

19 m

28 m

Trosvikstranda vest: Høyde settes ut fra nærheten til
Værstebroa og muligheten for å etablere en skjerm mot
trafikken der. Nærliggende bebyggelse i nordvest tåler
høyere høyde enn bebyggelsen lenger nordøst.
Kvartalene øst for Gunnar Nilsens gate/ved
Brochsgate (Torvbyen): Høyde settes ut fra ønske om
en gradvis økende bygningshøyde mot Grønli
knutepunkt. Området ligger tilbaketrukket mellom
kollene St Hansfjellet og Apenesfjellet, og er dermed et
område som tåler noe mer høyde. Området vil utfra
beliggenhet i liten grad skyggelegge omkringliggende
bebyggelse.

# 18/24

18 m

24 m

FMV Glombo Øst: Høyden settes noe lavere enn noen
andre deler av FNV vest fordi området er mindre
sentralt. Det danner overgang til den lave bebyggelsen
på Glombofjellet.

FMV Glombo vest: Høyden settes noe lavere enn noen
andre deler av FMV vest fordi området er mindre
sentralt. Det danner overgang til den lave bebyggelsen
på Glombofjellet.
Cicignon park: Høyden settes vesentlig lavere enn
høyblokkene av hensyn til kulturmiljøet på Cicignon og
av hensyn til bybildet i et større område.
NTP: Området ligger utenfor sentrum.
# 23/28

23 m

28 m

FMV Solplassen/Dokka Nord: Det mest sentrale
området på FMV vest. Høyden settes også utfra
kranenes høyde slik at byggehøyden ikke blir høyere
enn underkant styrhus.
FMV Arena Fredrikstad: En arena vil naturlig nok
bygge i høyden. Høyden settes også utfra kranenes
høyde slik at byggehøyden ikke blir høyere enn
underkant styrhus.
Stadion og Beddingen: Høyden på andre siden
Værstebroa videreføres. Høyden spiller også opp mot
eksisterende bebyggelse på Beddingen, men skal
samtidig ivareta Stadion med de verneverdige
industrihallene.
Vestre del av FMV Dokka Sør: Med Åsgårdsfjellets
kontur i bakgrunnen tåler området høyde. Høyden
settes imidlertid lavere her enn lenger øst for å få en
gradvis nedtrapping mot Glombo, dokka og Hølen.
Glemmen videregående skole: Høyden settes utfra
nærheten til Grønli knutepunkt.

# 23/35

23 m

35 m

Østre del av FMV Dokka Sør: Med Åsgårdsfjellets
kontur i bakgrunnen tåler området høyde. Høyden skal
også kompensere for vesentlig lavere bebyggelse nord
for dokka der kranene skal stå.

# 18/21

18 m

21 m

Vestre del av FMV Odden: Gradvis noe lavere
bebyggelse vestover mot elva. Dette skal bl.a. ivareta
vindforhold på FMV vest.

# 21/28

21 m

28 m

Østre del av FMV Odden: Høyere bebyggelse tillates
nærmest det sentrale området på FMV vest. Av hensyn
til sikt mot kranene og sol i parkene tillates ikke den
høyeste bebyggelsen mot parken.

# 16/22

16 m

22 m

FMV kvartalet ved Beddingen/Sveisehallen:
Byggehøydene holdes nede for at kranene skal være
synlige fra elva/Hølen. Lavere høyde er også viktig for å
ivareta sveisehallen som kulturmiljø.

# 16/19

16 m

19 m

FMV kvartalet ved Beddingen/Hølen: Ytterst ved
Beddingen er det svært viktig å holde byggehøydene

nede for at kranene skal være synlige fra elva/Hølen og
fra Floa. Lavere høyde er også viktig for å ivareta
sveisehallen som kulturmiljø.

Maksimal mønehøyde tillates på maksimalt 30 % av bebygd areal (BYA). I lukkede gårdsrom skal
dekke med uteoppholdsareal over første etasje ikke regnes med som bebygd areal (BYA).

Gjennomsnittlig gesimshøyde skal måles som gjennomsnitt av gesimshøyder mot regulerte gater
for hvert felt/kvartal. Etasjer over tellende maksimal gesimshøyde må være tilbaketrukket med
minst 3,0 m.

Høyder skal beregnes i hvert kvartal eller felt. Ved felles planlegging tillates annen fordeling
innenfor planområdet som helhet, men ikke høyere høyder for området totalt sett.

e. I områder med krav til gjennomsnittlig høyder tillates 4,0 m større høyde enn angitte
maksimumshøyder (mønehøyde, gesimshøyde, gateromsformel og gårdsromformel) dersom
området bygges ut med småkvartaler. Småkvartaler defineres som kvartaler som er maksimalt 1200
kvm. Det innebærer at det etableres nye gaterom på gatenivå.

f. Det nye knutepunktet Grønli-området, bestemmelsesområde # 1, vil få en særlig viktig funksjon for
Fredrikstadsamfunnet. Det skal derfor gjøres særskilte høydevurderinger for bebyggelsen når
området reguleres. Området skal derfor markeres med høyere bebyggelse ved selve knutepunktet.
Det skal gjøres en gradvis nedtrapping i høyde mot St. Hansfjellet/Trara skole og mot
bestemmelsesområde # 19/28 ved Torvbyen.

g.

Utover maksimum mønehøyde tillates konstruksjoner/oppbygg som muliggjør adkomst til
takterrasse gjennom trapp/heis. Det tillates i tillegg konstruksjoner for tekniske anlegg, for
eksempel jethetter/avkast, med en høyde på maks 1,5 m over gesims på inntil 1/10 av takflaten
dersom de plasseres minst 1,5 m tilbaketrukket fra vegglivet. På takterrasse tillates åpne
konstruksjoner som skjermvegg, pergola og lignende i en høyde på inntil 2,5 m over overkant gulv
på inntil 1/3 av takflaten.

15.3

Tilleggskrav for høyder

I tillegg til angitte byggehøyder må følgende krav oppfylles for å oppnå maksimumshøyde:
a. Gateromsformel 1:1,25
Bebyggelsens gesimshøyde tillates ikke høyere enn 1,25 ganger gaterommets bredde. Etasje som er
tilbaketrukket minst 3 m tillates i tillegg. Det tilsvarer solens vinkel midt på dagen ved
sommersolverv og sikrer dermed at solen slipper ned i gaterommet.
b. Gårdsromformel 1,5:1

Der det skal etableres uteoppholdsareal skal avstanden mellom boligblokker være minst 1,5 ganger
gesimshøyden. Etasje som er tilbaketrukket minst 3 m tillates i tillegg. Det tilsvarer solens vinkel 1.
mai kl 15 og sikrer dermed at solen slipper inn til utearealene.
c. Ingen boenheter i nabobebyggelse skal etter utbygging ligge helt i skygge mellom kl 12 og kl 18 ved
sommersolverv.

16 Byområdet
jf. pbl § 11-9 nr. 5

16.3 Torg/møteplass
For utbygging som omfatter mer enn 20 000 kvm BRA innenfor områdene Trosvikstranda, NTP, Odden,
Arena Fredrikstad, Dokka Sør, Dokka Nord, Glombo Vest, Glombo Øst, Grønli, Dammyr og Cicignon park
skal etableres et torg/møteplass på minst 1000 kvm. Arealet kan deles i flere mindre torg/møteplasser.
Avstanden fra boliger til torg/møteplass skal ikke overstige 300 m.

16.4 Gaterom
Utforming og bruk av gaterommet bør følge kommunens vedtatte «Retningslinjer for bruk av
gågateområdet og for uteserveringer».

18 Blågrønne verdier
jf. pbl § 11-9 nr. 6

18.1 Landskap og grønnstruktur
Landskap og grønnstruktur skal bevares mest mulig.

18.2 Elva
Fysisk og visuell tilgjengelighet til elva skal opprettholdes og forbedres ved tiltak på eiendommer som
grenser til elva eller elvepromenaden i byområdet.

18.3 Elvepromenade
Ved regulering langs Glomma/Vesterelva i tettstedet skal det settes av elvepromenade til ferdsel og
opphold langs elva med følgende krav til utforming:
- Gjennomsnittlig bredde elvepromenade er minimum 12 m. Ingen del kan være smalere enn 7 m. Der
elvepromenaden ikke avgrenses av en rett kaikant skal bredden økes med ytterligere 5 m til totalt 17 m i
gjennomsnitt. Elvepromenade kan ikke inngå i beregning av uteoppholdsareal.

- Elvepromenaden skal utformes med kaikant med fast dekke av steinmateriale fra Cicignon fergeleie til
Værstebroa ved Trosvikstranda og fra Sagparken/Arena Fredrikstad til Kråkerøybroa.
- Ved næringsområder med kaifront/havn kreves ikke elvepromenade, men det kreves etablert forbindelse
for ferdsel mellom elvepromenadene på hver side av området.

18.4 Grønne korridorer
Korridorer fra elv og kyst til marka er vist med linje for tursti. Korridorene er viktige både for boligområder,
skoler og barnehager og skal opprettholdes og videreutvikles.

18.5 Parker og trær
a. Trær med stammeomkrets over 90 cm (målt 1 meter over bakken) samt kollede/formskjærte trær i
byområdet, i boligområder og ved vei kan ikke felles uten samtykke fra kommunens virksomhet for park.
Bestemmelsen gjelder også for tiltak i rotsonen/dryppsonen. Ved felling av trær kan disse kreves erstattet.

b. I forbindelse med reguleringsarbeid skal verdifulle alleer, trerekker, store enkelttrær og
kollede/formskjærte trær registreres og legges inn med hensynssone natur.

c. Innenfor byområdet og i nye byggefelt skal kabler legges i bakken. Der det er kabler i bakken fra tidligere
skal det ikke legges luftstrekk.

d. Infrastruktur som ikke er tilknyttet parkområdene tillates ikke etablert/ført gjennom parker i byområdet.
Det samme gjelder gravearbeider som ikke er del av prosjekter i parkene.

18.6 Terrengtilpasning
Byggverk bør planlegges ut fra byggetomtens topografi og beskaffenhet. Store oppfyllinger og
utsprengning/utgraving bør unngås.

20 Bokvalitet
jf. pbl § 11-9 nr. 5

Enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst tillates ikke.

21 Uteoppholdsareal
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8

21.1 Krav til areal
Innenfor areal avsatt til sentrumsformål er det krav til 15 kvm uteareal per boenhet.
Innenfor sentrumsgrensen er det krav til 25 kvm uteareal per boenhet.
Innenfor byområdegrensen er det krav til 50 kvm uteareal per boenhet.
I øvrige områder innenfor planen er det krav til 80 kvm uteareal per boenhet.

21.2 Krav til kvalitet
a. Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, arealer satt av til kjørevei, parkering, fareområder og
areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.
b. Arealene skal være betryggende sikret, og ha sikker adkomst.
c. Arealene skal oppfylle normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende statlige regler og
retningslinjer.

21.3 Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal

a. Arealenes fordeling
Per bolig

Privat

Felles

Offentlig tilgjengelig med
trygg adkomst

Sentrumsformål

Minst 50 % av
boenhetene skal ha
privat uteplass.

Minst 5 kvm per bolig på
terreng, dekke eller
takterrasse.

Minst 10 kvm per bolig på
terreng.

Sentrumsområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Minst 10 kvm, av dette
minst 5 kvm på terreng eller
dekke med jordlag.

Minst 15 kvm per bolig på
terreng.

Byområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Minst 15 kvm, av dette
minst 10 kvm på terreng
eller dekke med jordlag.

Minst 30 kvm per bolig på
terreng.

Utenfor
byområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Minst 30 kvm på terreng
eller dekke med jordlag.

Minst 40 kvm per bolig på
terreng.

b. Ved bygging av tre eller færre boenheter kan kravene til felles og offentlig uteoppholdsareal løses som
privat uteoppholdsareal.
c. Det skal være sol på minst halve arealet til felles og til offentlig uteopphold klokken 15 ved
sommersolverv.

21.4 Nærmiljøpark
a. I boligområder skal arealer for lek, rekreasjon og eventuelt idrett samlokaliseres i nærmiljøpark. Allmenn
park og lekeplass skal integreres i nærmiljøparken. Nærmiljøparken skal ha 7’er fotballbane med målene

30x50 m. I byområdet tillates 7’erbane erstattet av flat gresslette med målene 20x40 m. I sentrumsformål
tillates fotballbane erstattet av aktivitetspark med tilbud til alle aldre.

b. Ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder skal det etableres/være etablert nærmiljøpark
med integrert lekeplass på minimum 2,5 dekar, maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Vei større enn
samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til kvartalslekeplass. ‘

c. Wiesebanen skal utvikles som nærmiljøpark med gresslette som skal fungere som fordrøyning for
overvann.

d. I områder nærmere markagrense enn 200 m kan rekkefølgekravet for nærmiljøpark i § 3.3 fravikes. Krav
til uteoppholdsarealenes størrelse etter § 21.1 skal ikke fravikes.

21.5 Lekeplass
Det skal etableres/være etablert lekeplass på minimum 250 kvm, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig
ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder. Terrengsprang større enn 10 meter og vei større
enn atkomstvei A1 regnes som barriere for atkomst til sandlekeplass. Maksimalt 100 boenheter kan være
tilknyttet én lekeplass.

21.6 Nærmiljøpark ved skoler
Det skal etableres nærmiljøpark i tilknytning til nye grunnskoler. Nærmiljøparken ved skoler utenfor
byområdet skal være minimum 15 dekar.

21.7 Barnehager
Uteoppholdsareal på egen tomt i barnehager i nye utbyggingsområder skal være minimum seks ganger
innendørs bruksareal. For en barnehage for 100 barn skal det avsettes minimum 2,8 dekar til
uteoppholdsareal. I byområdet bør deler av uteoppholdsarealet for barnehage samlokaliseres med
nærmiljøpark.

21.8 Sykehjem
For sykehjem og boliginstitusjoner skal det avsettes min 5 kvm til uteoppholdsareal pr.
boenhet/omsorgsplass på egen tomt. Anlegg på tak/balkonger inngå i arealberegningen.

21.9 Frikjøp av offentlig uteoppholdsareal
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal på egen grunn eller på
fellesareal blir innbetalt et beløp til kommunen for bygging av lekeplass, nærmiljøanlegg eller park.

21.10 Krav om utomhusplan

Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for alle allment tilgjengelige arealer til felles og offentlige
uteoppholdsarealer samt andre grøntområder. For arealer som skal overføres til/ eller forvaltes av
Fredrikstad kommune, skal planen utformes i samsvar med «Normaler for utomhusanlegg i Fredrikstad».
Utomhusplan skal vise følgende:
• Eksisterende og planlagt terreng samt terrengtilpassing mot naboeiendommene
• Gangareal, uteoppholdsareal og lekearealer.
• Eksisterende trær som skal bevares/felles og ny vegetasjon
• Gjerder, støttemurer, levegger/støyskjermer og andre konstruksjoner
• Lokal håndtering av overvann

22 Universell utforming
jf. pbl § 11-9 nr. 5

22.1 Hovedløsning
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen slik at virksomhetens
alminnelige funksjon kan nyttes av flest mulig.

22.2 Publikumsbygg
Ved oppføring av nye publikumsbygg skal det utover krav til universell utforming etter teknisk forskrift tas
hensyn til hvordan bygningen er knyttet til kollektivtrafikk og etablerte gangsoner i omgivelsene.

22.3 Dagligvarebutikker
Dagligvarebutikker skal ha gangadkomst fra omgivelsene og fra parkeringsplass til butikkens inngangsparti.
Gangadkomsten skal ha visuell og taktil avgrensning, være trinnfri og ha belysning. Gangadkomst fra
parkeringsplass for bevegelseshemmede skal være trinnfri. Det skal finnes sitteplass langs gangadkomsten.

22.4 Tilgjengelige boenheter
a. Minst 50 % av alle nye boenheter skal være tilgjengelige, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på
inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom og bad.

b. Antallet boliger med krav om tilgjengelighet skal avrundes nedover. Det betyr at for etablering av en
boenhet kreves ikke tilgjengelighet. For to og tre boenheter kreves at minst en boenhet gjøres tilgjengelig,
osv.

23 Transport
jf. pbl § 11-9 nr. 3 og nr. 8

23.1 Sykkel og gange
Korte og trafikksikre gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud og
kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging.

Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet.

Ved regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter sykkelhovedruter skal
sykkel separeres fra øvrige trafikantgrupper.

23.2 Mobilitetsplan
Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1.000 kvm BRA eller som beregnes å gi mer enn 50
arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst
bilavhengighet. Mobilitetsplanen skal i tekst og tegning vise løsninger for gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil
og varetransport og hvordan disse danner sammenhengende ruter.

24 Parkering for bil
jf. pbl. § 11-9 nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6
24.1 Midlertidige parkeringsplasser
Midlertidig parkeringsplass på rivningstomter eller andre ubenyttede tomter tillates ikke.

24.2 Parkeringsplasser for bil
Det skal avsettes parkeringsplasser for bil i henhold til følgende bestemmelser. Byområdet defineres som
bestemmelsesområde # 2 i plankartet. Parkeringsdekning for andre formål enn det som er nevnt i tabellene
løses gjennom reguleringsplan:

Ordinære bilplasser

Min per boenhet

Maks per boenhet

Leiligheter, rekkehus

Utenfor byområdet: min 0,5

1,2

Eneboliger

Utenfor byområdet: min 1

2

Omsorgsboliger

0,2

0,5

Hotell

-

0,25

Min per 100 kvm BRA

Maks per 100 kvm BRA

Forretning

2

Kjøpesenter

1

Kontor/administrasjon

2

Forsamlingslokaler

5

Barnehage

min

maks

0,1 per barn

0,2 per ansatt
0,25 per barn

Grunnskole

-

0,2 per ansatt

VGS

-

0,2 per ansatt
0,2 mopedplasser per elev

Bilparkering for bevegelseshemmede

Min per boenhet

Leiligheter, rekkehus

0,2

Omsorgsboliger

0,05

hotell

0,05
Min per 100 kvm BRA

Forretning

0,3

Kjøpesenter

0,3

Kontor/administrasjon

0,15

Forsamlingslokaler

0,5
min

Barnehage

0,1 per ansatt

Grunnskole

0,1 per ansatt

VGS

0,1 per ansatt

24.3 Utforming av parkeringsplasser
a. Parkering skal ved større byggeprosjekter etableres i parkeringskjeller. Der parkering etableres under
bakken, kan maksimumsnorm avvikes.

b. Ved avkjørsel til samlevei, kan det kreves opparbeidet, snuplass for biler på egen grunn.

c. Krav til ladeinfrastruktur for ladbare biler
I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50% av alle p-plassen i hvert parkeringsanlegg ha
fremlagt infrastruktur for lading. I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 30%
av parkeringsplassene ha fremlagt infrastruktur for lading, der minst 10% skal ha ladepunkt før det gis
brukstillatelse.
Standarden på ladepunktene skal være i samsvar med kravspesifikasjonen i kommunens strategi for
ladeinfrastruktur.

d. Parkeringsanlegg under terreng skal være vist på plankart. Nedkjøringsramper bør fortrinnsvis plasseres
inne i bygning.

24.4 Parkering småbåthavn
Landareal avsatt til parkeringsformål i tilknytning til småbåthavn, kan nyttes både til båtopplag og til
parkering. Det stilles krav om at det etableres mellom 0,2 og 0,3 parkeringsplasser til bil per båtplass. Ved
binding av tilhørighet til området for båtplassene i reguleringsplan kan antallet parkeringsplasser reduseres
tilsvarende.

25 Parkering for sykkel
jf. pbl. § 11-9 nr. 5
25.1 Parkeringsplasser for sykkel
Sykkelparkering

Min per boenhet

Leiligheter, rekkehus < 50 kvm BRA

1

Leiligheter/rekkehus > 50 kvm BRA

2

Eneboliger

2

Omsorgsboliger

0,5
Min per 100 kvm BRA

Kjøpesenter

2

Forretning

2

Kontor/administrasjon

3

Tjenesteyting

3
min

Barnehage

1 per ansatt
0,1 per barn

Grunnskole

0,7 per elev

VGS

0,5 per elev

25.2 Krav til utforming
Minst 25% av sykkelplassene skal ha overbygg. Ved sykkelparkeringsplass i tilknytning til offentlige bygg
skal det være mulighet for lading av elektriske sykler. Sykkelparkering skal plasseres på terreng, i
førsteetasje eller i parkeringskjeller. Minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal være tilrettelagt for
lastesykkel/sykkel med vogn.

30 Støy og støv
jf. pbl. § 11-9 nr. 6
30.1 Regler og dokumentasjon
Normer for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet skal følge de til enhver tid gjeldende statlige regler og
retningslinjer. I støyømfintlige områder skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støybestemmelsene kan overholdes og det skal redegjøres for eventuelle avbøtende tiltak.

30.2 Bygg- og anleggsfasen
I større bygg- og anleggsprosjekter skal det foreligge en plan for håndtering av støy og luftforurensning i
bygg- og anleggsfasen før igangsetting av arbeider.
Planen bør vise støyprognoser, rutiner for varsling og vurdering av behov for avbøtende tiltak.
Andre typer støyende aktiviteter med tidsavgrenset varighet, som ikke naturligvis dekkes av begrepet
«industri» kan behandles på samme måte som bygg- og anleggsstøy.

30.3 Stille områder
Stille områder skal i varetas i hht til gjeldende retningslinjer.

35 Barnehager
jf. pbl. § 11-9 nr. 6
For områder med over 100 boenheter skal det avsettes areal til bygging av barnehage.
For områder med mer enn 400 boenheter skal det settes av areal til barnehage med minst 80 plasser.

39 Boliger i LNF-b
jf pbl § 11-11 nr 2
a. Nye boenheter for boliger tillates ikke. Riving og gjenoppføring av boliger tillates.
b. Samlet bebygd areal skal ikke overskride 30 %-BYA.
c. Maksimal størrelse per garasje/uthus er 70 kvm BYA. Møne- og gesimshøyde skal ikke overstige 5,0 m og
3,5 m. Høyde måles fra overkant innergulv. For andre takløsninger, som pulttak og flate tak, skal maksimal
gesims-/mønehøyde ikke overstige 4,5m.
d. Det skal være minimum 5,0 m fra innkjøring til garasjeport for biloppstilling/manøvrering.
e. Det skal legges særlig vekt på tiltakets utforming både i seg selv, men også i forhold til omkringliggende
bebyggelse. Tiltakets form og volum skal medføre at området får en helhetlig utforming, spesielt byggelinjer
mot vei/gateløp skal opprettholdes eller forsterkes. Sekundærbygninger skal underordnes hovedbygningen
både i form og uttrykk.

