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Innledning 
 

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen i Norge og globalt. For å få til 

det, er en befolkning med god helse og livskvalitet en forutsetning.  

 

God helse og livskvalitet er en menneskerett og nedfelt i grunnloven, men er også avgjørende for 

å oppnå andre samfunnsmål. Blant annet er det å sikre en frisk befolkning som bidrar til høy 

sysselsettingsgrad, avgjørende for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat. Og en befolkning 

med god livskvalitet, som trives i lokalsamfunnet og deltar i fellesskapet, er med å skape en trygg 

og attraktiv kommune hvor det er godt å leve. 

 

Helse, og årsakene til god eller dårlig helse, påvirkes av en rekke faktorer innen alle 
samfunnsområder og –sektorer. Dette inkluderer også arealdisponering og –bruk. Helse og 
livskvalitet er ikke primært et resultat av individuelle valg, men henger sammen med sosiale, 
kulturelle og strukturelle faktorer. Det er derfor nødvendig å skape samfunnsmessige rammer for 
god helse.  
 
Ett av de viktigste grunnlagene for god helse, mestring og trivsel gjennom livet, er gode 

oppvekstvilkår. Foreldre, barnehage og skole er det som betyr mest for barn og unges livskvalitet. 

Men forskning viser også at nærmiljøet kan spille en vesentlig rolle, i positiv eller negativ retning. 

Kommunen kan være med å legge rammer for alle disse kjerneområdene, inkludert å tilrettelegge 

for gode, helsefremmende arenaer og nærmiljøer.  

 

Grunnlaget for gode liv for innbyggerne, og for Fredrikstadsamfunnet, avhenger av at vi ser 

helhet og sammenheng i kommunens tjenesteområder, og tilrettelegger for kvalitet og trivsel 

gjennom tjenester, arealer og lokalsamfunn. 

 

 

Ny kommunedelplanens samfunnsdel 2018-2030 gir tydelige føringer for en bærekraftig utvikling, 

innen alle tre bærekraftperspektivene; økonomisk, miljømessig og sosialt. Føringene for arbeidet 

med sosial bærekraft, dreier seg om god helse, mestring, deltakelse og trivsel – å leve.  

Spesielt er disse målene fra samfunnsdelen, viktige med tanke på areal- og byutvikling: 

• Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel 
• Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og 

trivsel 
• Alle bor godt i rause og aktive lokalsamfunn 

 

 

 

Ut over generell folkehelse-kunnskap opparbeidet over tid, er følgende hovedkilder til kunnskap i 

denne delrapporten:  

- Fortetting og folkehelse – hvilke folkehelsekonsekvenser har den kompakte byen. NIBR-

rapport 2017:2 

- Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling. Helsedirektoratets innspill til videreutvikling 

av folkehelsepolitikken. Rapport IS-2748 (august 2018) 

- The forgotten pillar: a definition for the measurement of social sustainability in American 

cities. Susan M. Opp (2017) 

- Höga hus. Centralenområdet. Planeringsunderlag fra WSP til Göteborgs stad, 2015 

- Gehl/Making Cities for People: https://gehlpeople.com/  

 

 

 

https://gehlpeople.com/
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“Mastery and control over your life follows the social gradient. 

You cannot take control over your life if you are poor or the 

educational system is failing to support you. A healthy life 

cannot be reduced to personal responsibility.”   

     

Sir M. Marmot 

 

 

 

 

«Byen er det stedet der du møter den fremmede.”   

     Sosiolog R. Sennet 
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Utfordringsbilde og status innen folkehelse/sosial bærekraft  
 

«Folkehelse» brukes for å beskrive befolkningens helse og livskvalitet, og alle de faktorene som 
påvirker dette. «Sosial bærekraft» er en annen mye brukt betegnelse, og begrepene er i stor grad 
sammenfallende. Det handler om å sikre at alle mennesker får et godt grunnlag for et anstendig 
liv. Dette handler i stor grad om sentral og lokal tilrettelegging av rammer for sosialt samvær, 
deltakelse, tillit, mestring, utdanning, arbeid og helsefremmende atferd.  
 

 

Dagens utfordringsbilde innen folkehelse generelt 
 
Fredrikstad er en by og en kommune med en rekke ressurser; historisk, kulturelt, 
landskapsmessig, med mer. Og vi skårer bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder tillit og 
trivsel i befolkningen. Dette er ressurser som er vist å være svært viktige for samfunnsutviklingen, 
og er viktige å ta vare på.  
 
Samtidig ligger Fredrikstad dårligere an enn landsgjennomsnittet på det meste som gjelder 
uhelse og årsaker til dette – som utdanning, arbeid og økonomi (levekår). Det er ikke generelt 
dårligere helse i befolkningen her enn andre steder, men det er flere her enn andre steder med 
dårlige levekår, og disse har systematisk dårligere helse og deltakelse. Dette utgjør et stort, 
ubrukt potensiale. 
 
I de skandinaviske landene er forskjellen i dødelighet og gjennomsnittlig levealder mellom 
personer med kort og lang utdanning over dobbelt så stor i dag som den var for 40 år siden. 
Dette er ikke bærekraftig, verken menneskelig, sosialt eller økonomisk. 
 
 
Noen utvalgte folkehelsetall for Fredrikstad, fra de sist foreliggende målinger: 
• Gjennomføringen i videregående skole er lavere enn landsgjennomsnittet, men øker! 
• Sysselsettingen i aldersgruppa 40-54 år er relativt stabil rundt 77 %, og ligger noe under 

landsgjennomsnittet på 82 %. 
• Uføreandelen (18-44 år) har økt til 4,2 %, som er over landsgjennomsnittet og en kraftigere 

økning siste 5-10 år. 
• Husholdninger med lavinntekt (under 60 % av snitt-inntekt) har økt til over 13 %. 
• Stillesittingen øker og fysisk aktivitet går ned, spesielt blant barn og unge.  
• Nær 65 % av voksne innbyggere synes tilgangen til sosiale møteplasser er bra. 
• Levekårskartleggingen viser at levekårsutfordringer er tydelig geografisk fordelt. Dette henger 

blant annet sterkt sammen med tilgang til bolig til overkommelig pris og eie/leie. 
 
I Fredrikstads helseoversikt (i folkehelseplanen), er følgende definert som hovedutfordringer: 

• Tidlige leveår og utdanning - ikke alle får en så god start som de kunne fått  
• Levekår - rammer og ressurser er ujevnt fordelt 
• Helserelatert atferd - sunne valg er ikke enkelt og attraktivt nok for alle 
• Flere eldre - andelen eldre øker i et relativt uforandret ressursbilde 

 
Dette er ulike dimensjoner, med ulike strategier for tiltak. Men de henger også sammen; 
Utfordringer innen levekår (som utdanning, arbeid, økonomi) henger tett sammen med muligheter 
for helse og trivsel. De viktigste, grunnleggende årsakene bak ulikheter i levekår, ligger i de 
tidligste leveårene. Mennesker med familiebakgrunn preget av få sosiale og materielle ressurser, 
ender generelt opp med dårlig helse og livskvalitet. Dette er ikke primært koblet til individuelle 
kjennetegn, men til sosiale og miljømessige påvirkninger.  
Dermed må vi også sørge for samfunnsmessige rammer for god helse. 
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Dagens utfordringsbilde innen oppvekst spesielt 
 
Utfordringene vi ser i Fredrikstad, med lavere sysselsettingsgrad og dårligere helse enn 
landsgjennomsnittet, henger altså årsaksmessig tett sammen med utdanning og oppvekstvilkår. 
Følelse av mestring, tilhørighet og trivsel, blant annet gjennom skoleløpet, og utdanning i seg 
selv, skaper positive sirkler av kunnskap, erfaringer, arbeidsdeltakelse, ressurser, sosial 
deltakelse, helse og livskvalitet gjennom livet.  
 
Den viktigste innsatsen for å gjøre noe med dette, er å tilrettelegge for gode oppvekstforhold 
gjennom barn og unges tidligste leveår. Å støtte foreldre i god foreldremestring og å sørge for at 
alle barn går i gode barnehager, er de viktigste tiltakene.  
 

Aktuell situasjon i Fredrikstad innen viktige områder: 

 Andelen 30-39-åringer med gjennomført videregående skole eller høyere utdanning, er 78 
%, på landsbasis er andelen 82 %. Andelen er økende både lokalt og nasjonalt. 

 Den totale andelen barn som går i barnehage er lavere enn landsgjennomsnittet og har falt 
de siste tre år. Vi vet av erfaring at det primært er sårbare barn (foreldre med lav utdanning 
og/eller uten jobb) som ikke deltar.  

 Gjennomføringen i videregående skole er økende, for både allmenn- og yrkesfag. Størst 
bedring er å finne på yrkesfag (der også gjennomføringen i utgangspunktet er lavest). Vi 
ligger fortsatt under landsgjennomsnittet, men har større bedring. 

 Psykisk helse: 20-40 % av ungdomsskoleelevene i Fredrikstad rapporterer at de har «følt at 
alt er et slit», «hatt søvnproblemer» og «følt håpløshet med tanke på framtida». 29 % er 
skuffet over seg selv. Dette er på linje med hva vi finner på landsbasis.  

 I Fredrikstad kommune lever 18 % av alle barn i lavinntektsfamilier. Dette er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Dårlig familieøkonomi påvirker i stor grad barns muligheter. 

 72 % av ungdom i Fredrikstad er fornøyde med lokalmiljøet sitt, til forskjell fra 69 % på 
landsbasis.  

 Blant annet foreldremestring og kvalitet i barnehage og skole, er faktorer som er av stor 
betydning, men som vi ikke har tall for.  

 
Barns mestring av skoleløpet henger per i dag i stor grad sammen med foreldrenes mestring av 
skoleløpet. Foreldrene legger et helt vesentlig grunnlag for utvikling av tillit, mestring, ferdigheter 
og sosial kompetanse. Videre er barnehage og skole både direkte og indirekte svært viktig. På 
disse arenaene legges grunnlaget for videre utdanningsløp. De er dessuten viktige sosiale 
arenaer som gir venner, fellesskap og tilhørighet. Det er viktig for kommunen å lykkes innen disse 
tjenestene. 
 
Forskning viser også at nærmiljøet kan spille en vesentlig rolle, i positiv eller negativ retning, for 
barns livskvalitet og videre helse. Kommunen kan være med å legge rammer for gode, 
helsefremmende nærmiljøer. I dette ligger også å se barnehage- og spesielt skolearenaen som 
noe mer enn læringsarenaer. Skolene kan utgjøre viktige nærmiljømøteplasser, og gymsalene 
viktige aktivitetsarenaer for større deler av lokalsamfunnet.  
 

 

Som faktor i samfunnsutviklingen; Alle valg og prioriteringer, 

også innen arealbruk, påvirker sosial bærekraft 
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Kommunen er altså i en situasjon der vi har færre som bidrar på inntektssida og som deltar aktivt 
i samfunnet, og flere som trenger ekstra støtte og tjenester. Fra forskning og erfaring vet vi at 
dette er mulig å endre, gjennom å påvirke årsakene bak helse/uhelse.  
 
Foreldre, barnehage og skole, er det som betyr mest for barn og unges livskvalitet, og som utgjør 
det viktigste grunnlaget for helse, mestring og trivsel gjennom livet. Videre er fritidsarenaer og 
levekår som utdanning, arbeid, økonomi og bolig, helt sentralt. Nyere forskning gir nå også et 
langt sterkere grunnlag for å trekke slutninger om sammenhengen mellom arealbruk/bygd miljø, 
sosiale relasjoner og helse.  
 

 

WHO fremmer at helse skapes der mennesker bor og lever sine liv, i nærmiljøene. Helsevennlige 

byer defineres som byer preget av «et fysisk og bygd miljø som oppmuntrer, muliggjør, og støtter 

helse, rekreasjon og trivsel, trygghet, sosial interaksjon, lett mobilitet, en grad av stolthet og 

kulturell identitet, og er tilgjengelig for/møter de behov som alle dens innbyggere har» (WHO 

Europa 2014). 

 

Forskning og nyere litteratur er klare på at hvordan vi utvikler arealer og by lokalt, påvirker både 

individuell mental og fysisk helse, og samfunnets sosiale bærekraft. Areal- og byutvikling legger 

rammer blant annet for atferd og sosialt liv, i tillegg til å påvirke luft-, vann- og miljøkvaliteter. 

Dette igjen påvirker psykisk og fysisk helse og risiko for død.  

 

 

Det er hevdet at de mest presserende utfordringene for norske byer er en fortetting som ikke 

forringer, men tilfører kvaliteter. 

 

 

 

I det følgende beskrives en del sentrale momenter fra kunnskapen. De faktorene som er vist å ha 

betydning for sosial bærekraft/folkehelse, er til slutt oppsummert i tabell 1. 
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Kunnskap – som grunnlag for en sosialt bærekraft areal- og 
byutvikling 
 
Gjennom ulike kunnskapskilder, er det et (dobbelt) aspekt som fremholdes som best dokumentert 

og viktigst i arealplanleggingen totalt sett: 

 

Å sørge for sosial rettferdighet og sosialt samhold  

 

De viktigste momentene i dette igjen, er:  

• Tilgang for alle, til offentlige områder, møteplasser, parker, rekreasjonsområder  

• Å sikre rettferdig fordeling av miljøbelastninger og helserisiko 

• Å sørge for tilgang til bolig for alle, i alle deler av bykjernen og kommunen 

 

Gjennom foreliggende dokumentasjon er det tydelig at kommunen, for å få til en totalt sett 

bærekraftig arealutvikling, må klare å ivareta de sosiale aspektene. 

 

Sosial rettferdighet handler om like muligheter og lik tilgang til samfunnsgoder, samt jevn 

fordeling av samfunnsbyrder (se tabell 1). Det dreier seg blant annet om boliger, bomiljøer, 

offentlige rom, transport og luftforurensning. I bærekraft-sammenheng handler sosial rettferdighet 

om helse og trivsel i befolkningen – og dermed sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft. Det 

fremheves i litteraturen at stater som har den jevneste fordelingen av ressurser i sin befolkning 

skårer høyest på internasjonale rangeringer av livskvalitet og lykke. Derimot vil en ujevn fordeling 

av goder/byrder og gentrifisering (at marginaliserte grupper prises ut av et område), påvirke 

sosial bærekraft negativt.  

Av kvaliteter med effekt på sosialt samhold, har mange faktorer (se tabell 1) betydning, men 

følgende trekkes gjerne frem at er vist å ha effekt: kvalitativt gode møteplasser, plassering av 

offentlige/åpne rom, synligheten til og fra disse, diversitet i bygningsmasse, beboerstabilitet, og at 

boliger der folk bor tett er godt integrert med uterommet og resten av nabolaget.  

Til begge momentene over: En blanding av boligtyper og størrelser (inkludert livsløpsboliger), vil 

bidra til bedre tilgjengelighet for alle, større beboerstabilitet, og dermed kunne skape bedre 

grunnlag for tilhørighet og samhandling i nærmiljøet. Særlig er det, med tanke på sosial 

bærekraft, viktig å kunne tilby boliger til en anstendig pris (affordability).  

 

Disse sosiale momentene, samt tilgjengelig grøntareal/møteplasser trekkes frem i alle kilder, som 

noe av det viktigste i byutvikling og samtidig det som oftest mangler i utviklingsprosjekter.  

 

 

Spesielt om fortetting som byutviklingsstrategi – tett på riktig måte og riktig sted 

De nasjonale forventningene til regional og lokal planlegging (KMD 2015) vektlegger 

arealutnyttelse, fortetting, transformasjon og knutepunktutvikling. Begrunnelsen for fortetting er 

antakelsen om at kompakt byutvikling best klarer å balansere økonomisk, økologisk og sosial 

bærekraft. Kompakt byutvikling er altså antatt å også være helsefremmende – fordi det antas å 

øke andelen som bruker offentlig transport, går og sykler, samt reduserer andelen som utsettes 

for luftforurensning.  

Det viser seg imidlertid å være til dels store forbehold knyttet til disse antakelsene. En ting er de 

forbehold som knytter seg til å faktisk oppnå miljøeffekt gjennom fortetting – det er en egen 

diskusjon. Men med tanke på sosial bærekraft, er det også en rekke forutsetninger som må være 

på plass for at fortetting ikke skal virke negativt, og eventuelt positivt.  
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Ifølge en ny rapport fra Nordisk ministerråd (2018), bidrar høy urbaniseringstakt og boligbehov til 

at stadig flere naturområder i urbane miljøer i de nordiske landene blir transformert til boliger og 

veiutbygging. Det stilles spørsmål ved om vi bygger for tett, og med for lite grønt, slik at dette kan 

gå på bekostning av helse og livskvalitet. Det påpekes at avstand til rekreasjonsområder kan øke, 

tilgang på sollys kan reduseres, bygninger kan skygge for utsikt og støy kan forverres. Det 

fremheves at det ikke bare er en utfordring å bygge flere boliger, men å skape gode og holdbare 

livsmiljøer for beboerne.  

 

Det ser ut til at effektene av fortetting, på sosial bærekraft, avhenger av hvor og hvordan 

fortettingen gjøres, både i form av tetthetsgrad og kvaliteter.  

Erfaring viser at veldig tett fortetting virker positivt på:  

 Tilgang på tjenester  

 Transport (aktiv) (forutsatt at dette bygges ut samtidig) 

Men virker negativt på: 

 Tilfredshet 

 Tilgang på og bruk av, grøntstruktur og åpne arealer i nabolaget 

 Opplevd kvalitet på nærmiljøet 

 Stabilitet 

 Sosialt miljø og -engasjement 

 Trygghet og kriminalitet   

 disse negative faktorene er bedre i områder med middels tetthet 

 disse negative faktorene kan forebygges gjennom bevisst prioritering av kvaliteter  

 

Ad fortetting er det beskrevet at spesielt følgende kvaliteter er av stor viktighet: 

Å sikre tilgang til grønne arealer og tilrettelegging for offentlig transport, sykkel og gange, 

sosiale møteplasser og boliger av høy kvalitet og god arkitektur (inkl. lysforhold og 

fattbare størrelser), nærhet til arbeidsplasser, service- og velferdstjenester, 

funksjonsblanding og bygging av ulike typer leiligheter (med en andel til overkommelig 

pris/affordable) for sosialt mangfold, økt liv og samfunnsdeltakelse. Kultur, landskap og 

kulturhistorie/identitet er også viktige faktorer, spesielt med tanke på tilhørighet og trivsel.  

 

For fortettingsplanlegging er en viktig erfaringen fra forskning følgende: mange av de potensielle 

gevinstene ved urban utvikling og fortetting, kan feile dersom man ikke tar hensyn til boligtilgang 

for alle, tilgang til grøntarealer, trafikkløsninger for øvrig og sosialt samhold. 

 

Om fortetting oppleves positivt, er også kontekst-avhengig. Det vil si at blant annet hva som 

oppleves som høy eller lav tetthetsgrad, og hva som oppleves for tett, varierer mellom byer av 

ulik størrelse og den eksisterende by- og tettstedsstrukturen, samt av sosiale og kulturelle 

forhold. Det er altså ikke en uavhengig variabel. 
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Om volum, høyder og rom – å bevare innbyggernes følelse av å høre til 

Det finnes få helt konkrete/presise anbefalinger når det kommer til hvor tett, høyt eller bredt det 

bør bygges. Byutvikling er som sagt også kontekstsensitiv; Hva som oppleves positivt/negativt, 

gir steds-tilhørighet og fremmer helse og trivsel, avhenger av flere faktorer, blant annet 

eksisterende størrelse og tetthet, landskap, sosiale kjennetegn, opplevelser, levekår og 

kulturhistorie. 

I litteraturen fremkommer likevel noen momenter som ser ut til å være viktig å ta hensyn til. Ikke 

minst har miljøet rundt Jan Gehl i København forsket mye på dette. Hovedpoenget når det gjelder 

volumer/størrelser i areal- og byutvikling, er ifølge Gehl den menneskelige målestokken:  

“Good, urban habitats for homo sapiens is about scale – the human scale, people scale.” 

Altså; å tilrettelegge det bygde miljøet på en måte som ivaretar at det er mennesker (og ikke for 

eksempel biler) som skal ferdes og trives der. Mennesket beveger seg i rundt 5 km/t, klarer å ta 

inn romlige størrelser i bredder opp til ca. 100 meter, er opptatt av variasjon/rikdom i synsinntrykk, 

og er i sin natur sosiale. Vi klarer å se hverandre og kommunisere på en avstand opp til rundt 15 

meter bortover, eller opp til ca. 4.- 5. etasje. Og vi er avhengige av sol/dagslys og beskyttelse mot 

blant annet vind, regn og trafikk. Størrelser, detaljer og tilrettelegginger som ivaretar disse 

aspektene fremmer byliv, samhold, helse og trivsel. I dette ligger føringer for høyder, størrelser 

og tetthet, men også støtte til kulturrelaterte faktorer og de andre kvalitetene som er omtalt ellers 

(se også tabell 1).  

 

Av mer konkrete anbefalinger finnes det i litteraturen støtte for at: 

- En klar fare ved å bygge med for stor utnyttelsesgrad er fremmedgjøring – at mennesket ikke 

føler seg hjemme.  

- Blir det for stort, for kaldt og for uinteressant, fremmer det heller ikke byliv, helse og trivsel, 

men kan føre til utrygghet og redusert attraktivitet.  

- Det beste utgangspunktet for å oppnå bygg og rom som bidrar til sosial bærekraft, er å ta 

utgangspunkt i menneskelig bevegelse (gange og sykkel) og offentlige torg/møteplasser.  

- Gater bør generelt være brede, for å ivareta kvaliteter mellom husene, grønnstruktur, 

menneskelig bevegelse og offentlig transport. Men i utformingen av gatene bør man ivareta 

den menneskelige målestokken. 

- Høye hus for boligformål har vist seg mindre bra, ut fra effekten på sosial bærekraft. Det viser 

seg blant annet at høyere hus reduserer følelsen av trygghet, og boliger over ca. 4 – 5 etasjer 

reduserer lek/bruk av utearealer. 

- Høye hus påvirker med sin størrelse, en rekke fysiske faktorer (ut over de sosiale og visuelle) 

som må tas hensyn til for å ikke forverres; luft/vind, sol/skygge, støy og generering av trafikk.  

 

- Viktige forhold ved bygninger uansett størrelse, men viktigere jo større/høyere de er, er;  

• gangbarhet til og rundt bygget 

• variasjon i fasaden (og variasjon i byggehøyder når det er snakk om områder) 

• grønnstruktur og offentlige rom 

• sammenheng mellom bygg og uterom spesielt i første etasje 

• avstand mellom byggene som må være stor nok for sol/luft, men utformet i 

menneskelig skala og etter menneskelige behov 

• bevaring av kulturhistoriske og landskapsmessige kjennetegn  

Henviser ellers til Gehls 12 kvalitetskriterier for byområder (se vedlegg, sist i dokumentet). 

En annen oppstilling: Ulike plannivåer krever ulike spørsmål 

Faktorer og dimensjoner som er viktig med tanke på sosial bærekraft, vil kunne ivaretas i ulik 

grad på ulike plannivå. 
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Konkrete boligprosjekter: 
Her vil spesielt «interne» kvaliteter ved bolig og umiddelbart bomiljø være viktig – som støy, 

lys/dagslys, uteplasser, estetiske/visuelle verdier og blågrønn faktor. 

Konkrete prosjekter med tanke på nærområdet/lokalsamfunn: 
Innenfor et område er det i tillegg viktig å håndtere nærmiljøkvaliteter – faktorer som fremmer 

stabilitet i beboergruppa, tilrettelegging for aktiv bevegelse, rekreasjon og møter, 

grøntstruktur/friområder, samt volumer og estetikk.  

 

By-/kommunenivå: 
De store grepene knyttet til sosial rettferdighet/tilgjengelighet, sosial blanding og fordeling av 

goder/byrder må løses på overordna nivå. Også blant annet kulturhistoriske og 

landskapsmessige kjennetegn spiller en rolle for planlegging på dette nivået.  

 

 

Det er viktig å huske på at et prosjekt kan skape gode «interne» kvaliteter, men være utilgjengelig 

for sosiale grupper som ikke har råd til å kjøpe boligene som bygges. Slike fortettingsprosjekter 

kan forsterke segregasjon og opphopning av sosiale problemer i andre og mindre attraktive deler 

av byen, og bidrar ikke til å fremme bærekraften.  
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Sentrale politiske ambisjoner fremmer at folkehelse/sosial 

bærekraft har en sentral plass på planagendaen  

 

De nasjonale forventningene til regional og lokal planlegging (KMD 2015) vektlegger 

arealutnyttelse, fortetting, transformasjon og knutepunktutvikling. Samtidig skisseres viktigheten 

av å ivareta folkehelsa i denne utviklingen.  

Også i de sentrale retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-

BATP) trekker man bl.a. frem forvaltning av kulturminner som viktig for stedsidentitet og 

tilhørighet, og betydningen av å skape «byer og tettsteder med (...) urbane og grønne kvaliteter, 

og med attraktive byrom, møteplasser og utearealer». Her vektlegges også betydningen av god 

planlegging på kommunalt nivå for å «legge til rette for gode lokalsamfunn og boligområder, 

fysisk aktivitet og et mer helsefremmende miljø».  

Plan- og bygningsloven har som formål å «fremme bærekraftig utvikling til beste for den 

enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner». Dette innebærer bl.a. å «legge til rette for god 

utforming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår, og fremme 

befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet».  

Folkehelseloven sier tilsvarende: «Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og 

med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning 

og tjenesteyting».  

I Folkehelsemeldingen fra regjeringen Solberg (Meld. St. 19 s. 112) skriver de at «nytenkning 

og oppmerksomhet på samfunnsplanlegging som virkemiddel, er nødvendig for å forebygge og 

redusere opphoping av sosial ulikhet i enkelte områder. ... Gode boforhold er viktig for å kunne 

stå i et utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til arbeidslivet og ta vare på helsen. 

Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn». 

Helsedirektoratet skriver i en ny rapport om folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling, at det 

er viktig at helsemessige og sosiale dimensjoner i større grad vektlegges i "ordinær" samfunns- 

og arealutvikling for å fremme folkehelse og sosialt bærekraftige lokalsamfunn. 
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Oppsummering av arealrelaterte dimensjoner ved sosial 
bærekraft 
 

Tabell 1: videreutviklet fra "The forgotten pillar: a definition for the measurement of social 

sustainability in American cities», med påfyll av kunnskap fra spesielt "Fortetting og folkehelse - 

..." og "Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling». 

Dimensjoner ved sosial bærekraft, med kobling til arealutvikling  
(de med påvist størst betydning i arealsammenheng, er markert rødt) 

Viktige 
dimensjoner 
(hovedtema)  

Faktorer Kommentar/hvorfor viktig 

Lik tilgjengelighet 
og like muligheter, 
uavhengig av 
sosioøkonomisk 
situasjon (kalles 
også sosial 
rettferdighet) 

Tilgang for alle, til 
offentlige områder, 
møteplasser, parker, 
rekreasjonsområder 

Urbane grøntområder øker fysisk aktivitet i fritida, fremmer 
sosiale møter, stabilitet og trygghet i boområdet (gjennom 
attraktivitet) og virker direkte positivt på mental helse.  

Tilgang for alle, til sunne 
jobber 

Direkte positivt for helse og trivsel, gjennom en rekke 
mekanismer. 

Tilgang for alle, til 
tjenester 

 

Offentlig transport og 
gode gang-
/sykkelforbindelser 

Kompakt byutvikling med funksjonsblanding, gode forbindelser 
og fysiske kvalitet (som åpne rom og blågrønn faktor), øker 
sannsynligheten for aktiv transport. Rettferdighet i tilgangen til 
dette er vesentlig. 

Tidlige leveår og 
utdanning  

Gode barnehager og gode skoler er blant de viktigste grepene 
vi kan gjøre for folks helse og trivsel, og bærekraftig utvikling. I 
dette ligger også gode fysiske rammebetingelser. Spesielt 
skole-arealer kan også være viktig i nærmiljø-utvikling. Sosialt 
støttende nærmiljø er viktig. 

Beslutningsprosesser 
som er demokratiske og 
rettferdige 

Vellykket utvikling er kontekst-avhengig. Dette innebærer også 
å få med lokalbefolkningens innspill.  

Rettferdighet i 
miljøbelastning og 
helserisiko 

Lokale sol-
/dagslysforhold, 
utsikt/siktlinjer, 
luftforurensning, støy, 
blågrønn struktur. 
Estetiske 
kvaliteter/ulemper og 
vedlikehold hører også 
med her 

Elementene er viktige for mental helse, tilhørighet, stabilitet, 
m.m.  
Fysisk sett er det vist at i Norge er utendørs luftforurensing 
(hovedsakelig svevestøv), blant de ti risikofaktorene som 
bidrar mest til død og helsetap (og det inntrer v lavere 
konsentrasjoner enn tidligere antatt).  

Nærmiljø- og 
stedstilhørighet 

Sosial kapital / sosialt 
samhold - kalles også 
nærmiljøets bærekraft 

Har stor betydning for helse og trivsel. Handler bl.a. om mange 
av de andre faktorene; interaksjon og samhold, møteplasser, 
attraktivitet, stedstilhørighet, trygghet og stabilitet. 
Undersøkelser viser at barn og unges livssjanser kan påvirkes 
av nabolag, positivt eller negativt, selv om familiebakgrunn og 
skole betyr mest.  

Stabilitet i boområdet Henger sammen med mange andre faktorer/ 
nærmiljøkvaliteter, men også universell utforming, variasjon av 
boligtyper, tilgjengelige boliger (affordability) og 
livsløpsboliger. 
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Tilhørighet 
 

Nærmiljøtilknytning er positivt forbundet med helse og 
helseatferd. Stikkord er: opplevelse av "å føle seg hjemme", 
være deltakende, påvirke, oppleve mening og trygghet, tilgang 
til arenaer for meningsfylt aktivitet og møter, kultur, 
kulturhistorie, fattbare størrelser og vedlikehold.  

Grunnleggende 
menneskelige 
behov 

Tilgang til bolig for alle. 
Innebærer tilgang til 
ulike typer boliger og 
boliger til overkommelig 
pris (affordable 
housing). Dette kan også 
ses som et aspekt under 
«Sosial rettferdighet». 

Dette er et kjernepunkt å klare å ivareta ved byfornyelse.  
Sosial bærekraft forutsetter sosial blanding og at alle 
innbyggere har et godt, stabilt sted å bo. Type boliger er også 
viktige med tanke på stabilitet i nærmiljøer. Tilgang til bolig i 
alle områder, gjennom fokus på boliger til overkommelig pris, 
variasjon i eie/leie, og livsløpsboliger, er viktig.   
Motsatt er sosial segregasjon (gjerne kalt «gentrifisering») en 
fare ved store nyetableringer eller ved byfornyelse; at 
mennesker med færre ressurser prises ut av et område. Det 
svekker sosial bærekraft. 

Trygghet og sikkerhet Trygghet er vist å henge sammen med bl.a. åpne rom og 
gatestruktur og –design, lys, kvalitet og vedlikehold, og følgelig 
bruk av området. Funksjonsblanding og fokus på bruk av alle 
områder alle timer, dager og årstider, hører med i dette. 
Opplevd trygghet er vist å løpe forut for reell 
trygghet/kriminalitet. 

For ytterligere kvaliteter ved by- og boområdene som fremmer helse og trivsel, bruk av området og 
attraktivitet; se vedlegg. 

«Urban form»/fortetting ser ikke ut til å ha noen positiv betydning for helse, trivsel og livskvalitet, dersom 
man ikke klarer å ivareta viktige kvaliteter som: sosial rettferdighet, tilgang til grønne arealer og 
tilrettelegging for offentlig transport, sykkel og gange, sosiale møteplasser, nærhet til arbeidsplasser, 
service- og velferdstjenester og tilgang til ulike typer leiligheter (med en andel til overkommelig 
pris/affordable). Kultur, landskap og kulturhistorie er også viktige faktorer, spesielt med tanke på tilhørighet. 

God by- og samfunnsutvikling er kontekst-sensitiv. Viktige kunnskapsgrunnlag lokalt, kan være 
folkehelseoversikt, erfaringer gjennom medvirkning, og kjennskap til kulturhistorie og landskap. 
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Tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel 2019-2023 

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 S 1 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 S 2 Det skal etableres nærmiljøpark innenfor området.  

Værstetorget S 3 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.  
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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.  

 

 

12 Føringer for Cicignon park 
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6, 7 og 8 
 
Føringene er basert på prosessveiledende beslutning i planutvalget 01.03.18.  
 

 12.1 Bevaring av bygninger 
 Jernbanegata 13 og 15 videreføres og settes i stand. Bør reguleres til hensynsone i 

reguleringsplan. 
 
12.2 Gateløp 

 Ny bebyggelse skal gis kvartalsstruktur, som tilnærming til resten av Cicignon 
 Parken mellom høyblokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares. 
 Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp. 
  

12.3 Høyblokkene 
a. Høyblokkene beholdes og transformeres til boligformål. Høyblokkene tillates påbygget i med tre etasjer 
over eksisterende gesims for pasientblokkene. Høyblokkene tillates tilbygget slik at total bredde og lengde 
økes med maksimalt 6,0 m.  
 
b. Heisblokkene, mellombygget og nordre fløy ved A-blokka kan rives. Tilbygg og påbygg til høyblokkene 
skal utformes slik at bygningene beholder sine enkle, stramme og rene former, samt fortsatt fremstår som 
tvillingbygg.  



17 
 

Parken mellom høyblokkene og trerekken langs Ferjestedsveien skal bevares.  
 
12.4 Høyder for ny bebyggelse 
a. Ny bebyggelse i planområdet skal være markant lavere enn høyblokkene av hensyn til fjernvirkning og 
bybilde, og av hensyn til nærvirkning og bokvalitet for omkringliggende bebyggelse.  
 
b. Fasader på omkringliggende eksisterende leiligheter og balkonger tillates ikke skyggelagt helt av ny 
bebyggelse. Det tilsvarer ny bebyggelse i maksimalt fire etasjer med en tilbaketrukket femte etasje 
dersom bygningene plasseres i byggelinje ved fortau mot Dronningens gate.  
 
12.5 Gatebredder 
Kvartalsstrukturen opprettes i planområdet ved følgende plasseringer og bredder på gaterom:  
Welhavens gate opprettholdes i 12,5 m bredde.  
Kongens gate forlenges gjennom planområdet fra Cicignon gate til Jernbaneparken i 13,0 m bredde.  
Ths W Swartz gate forlenges sørover til Kongens gate i 12,5 m bredde.  
 
 

13 Føringer for FMV vest 
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8 
 

13.1 Gaterom 

a. Plankartet viser hovedstruktur for gatenettet. Gatebredder i plankartet er veiledende bredder. 

 

b. Gatene i områder skal utformes som urbane gater, ikke som veier.  

 

c. Parkering, både for korttid og langtid, og andre samferdselsfunksjoner, må løses inne på 

utbyggingsområdene og tillates ikke plassert på torg og i gaterom som er vist i plankartet. Unntatt er 

parkeringsplasser for funksjonshemmede, parkeringsplasser for sykkel og bussholdeplasser.   

 

d. Sammenhengende byromsforbindelser, forbindelser til elvepromenade samt gang- og 

sykkelforbindelser skal vises i reguleringsplan.  

 

e. Hovedsykkelveier skal utformes med sykkelfelt separert fra kjørevei og gangvei.   

 

f. Gangforbindelse mot sentrum skal sikres langs elva og til Jens Wilhelmsens gate. Mulighet for 

gangforbindelse mot sentrum via KG Meldahls vei skal utredes i forbindelse med reguleringsplan for 

Dokka Sør.  

 

g. Det skal etableres gangforbindelse til Åsgårdsvarden fra nord og fra vest. Dette vil kreve tilrettelegging 

for sti/trappe. Stienes plassering i plankartet er retningsgivende.  

 

h. Parkgata skal utformes som en grønn gate med minst dobbel trerekke i hele sin lengde. Parkgata skal 

utformes med to kjørefelt, separate sykkelfelt og fortau. Fotgjengere skal kunne krysse Parkgata på brede 

gangfelt i veiens plan. Vest for Sagparken skal Parkgata gis et parkpreg med rom for aktiviteter og opphold 

i minst 18 m bredde.  

 

i. Fra Parkgata skal det etableres to grønne strøk til elvepromenaden mot nord på Odden, to grønne strøk 

mot sør på Odden og et grønt strøk ved området for tjenesteyting/idrett. De grønne strøkene skal ha en 

parkmessig utforming og være i gjennomsnitt minst 25 m brede, og ha minste bredde 15 m. De grønne 

strøkene skal ivareta siktlinjer, opphold, adkomst og myke trafikanter. Områdene vil kunne tilrettelegges 

med lekeplasser, parsellhager og sitteplasser samtidig som de skal fungere som flomvei.  
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j. Det skal etableres en bygate med kjøring for varelevering og annen nyttekjøring fra Parkgata over 

Solplassen til Selma Nygrens gate. Bygata skal ha dobbel trerekke.  

 

k. Hovedsykkelnettet skal ha en forbindelse som krysser Dokka på bro. Endelig plassering fastsettes i 

reguleringsplan. Gatene som leder rett frem til broen skal fungere som hovedsykkelvei.  

 

 

13.2 Blågrønn struktur 

a. Parker skal ha tilknytning til offentlig gate eller gang- og sykkelvei. Parker og gater skal brukes som 

flomveier.  

 

b. Barnehager og skole skal plasseres i direkte tilknytning til park. Ved bilfri adkomst til parkarealene kan 

det vurderes å redusere utearealene til 80 % av gjeldende norm for barnehager.  

 

c. Der elvepromenaden er vist med grønnstrukturformål skal den utformes med helning ned mot møtet 

med vannet. Gangareal skal ha ikke ha tredekke.  

 

d. Der elvepromenaden er vist med samferdselsformål skal den utformes med kaikant med fast dekke. 

Gangareal skal ikke ha tredekke. Nedtrapping av kaikanten tillates i vannarealet utenfor kaikanten.  

 

 

13.3 Generelt om utbyggingsområder 

a. Fasader som vender mot nabolagstorg skal utformes som åpne fasader med innganger og 

publikumsrettet virksomhet. Nærhandel og bevertning skal plasseres i sentrumsformål eller med fasade 

mot nabolagstorg.  

 

b. I sentrumsformål skal bebyggelsen legges med byggelinje mot gatene for å skape definerte gaterom. I 

tillegg til f. eks. handel, service og bevertning tillates i første etasje felles sykkelløsninger, andre 

deleordninger, minigjenbruksstasjon, felles gjesterom, samlingslokale, ungdomsklubb, barnehage.  

 

c. Mot Selma Nygrens vei skal det etableres høy andel næring som f.eks. kontorer, småverksteder og 

tjenesteyting.  

 

d. Kjøpesenter tillates ikke, heller ikke i sentrumsformål. 

 

13.3 Arena Fredrikstad 

Området skal brukes til idrettsanlegg og skole.  

 

13.4 Dokka nord 

a. Innenfor området skal det etableres sambruksgater og et mest mulig bilfritt område. Dersom 

sambruksgata er vist i plankartet med minst 16 m bredde skal gata ha enkel trerekke. Adkomst til 

parkering under Dokka skal ikke være via sambruksgate.  

Sveiseparken skal programmeres med en større lekeplass tilpasset alle aldre, sittemuligheter, 

utetreningselementer og grillplass.  

 

b. Hensynssone kulturmiljø markerer sveisedekket av betong og jern som bør bevares som en del av 

Solplassen dersom området ikke bebygges.  
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13.5 Dokka Sør 

a. Innenfor området skal det etableres sambruksgater og et mest mulig bilfritt område. Dersom 

sambruksgata er vist i plankartet med minst 16 m bredde skal gata ha enkel trerekke. Adkomst til 

parkering under Dokka skal ikke være via sambruksgate.  

 

b. Deler av beddingen skal bevares som historisk spor. Kontakten med vannet og lune oppholdsplasser 

skal prioriteres ved utforming av plassen ytterst.  

Solparken skal programmeres med soner for opphold og lek, uteservering og vegetasjon.  

Sveiseplassen skal ha uteservering, kunstlekeplass, plass for kunstutstillinger og andre 

kulturarrangementer.  

Minst to av kranene skal bevares, en amerikansk og en norsk. De skal plasseres mest mulig synlig, 

fortrinnsvis som fondmotiv i gaterom, ved Solplassen eller lenger ut ved gangbroa eller beddingen.  

Det skal reguleres adkomst til tursti til Åsgårdsfjellet.  

 

c. Hensynssone Båndlegging Infrastruktur gir mulighet for etablering av parkering under vannflaten og 

parken i dokka.  

 

d.  Kulturmiljø: Kulturmiljøet omfatter Dokka, Sveisehall 1, kranbaner i bygulvet, to kraner og Beddingen.  

Autensitet i materialbruk og utførelse skal vektlegges. På Solplassen bør sveisedekket av betong og jern 

bevares.  

 

13.6 Odden 

a. Småbåthavnen skal etableres uten krav til parkeringsplasser, men med krav om at båtplasser knyttes til 

eiendommer i nærområdet.  

 

b. Oddenparken skal tilrettelegges som en aktivitetspark med soner for sport, rekreasjon og kultur. Parken 

skal ha levegetasjon i flere sjikt samt av variert tetthet og åpenhet for å dempe vind.  

 

13.7 Glombo Øst 

Innenfor området skal det etableres skole med tilhørende nærmiljøpark. Det skal reguleres adkomst til 

tursti til Åsgårdsfjellet. 

 

13.8 Glombo Vest 

Innenfor området for bebyggelse og anlegg skal det etableres nærmiljøpark. Ballastparken vernes som 

biotop samtidig som området skal tilrettelegges for ferdsel og opphold på naturens premisser. Det skal 

vurderes etablert en kanal for overvann og friluftsliv i grensen mot Glombo øst. Evt konsekvenser for 

Ballastparkens naturverdier ved etablering av kanal skal utredes.  

 

 

14 Bylandskap 
jf. pbl § 11-9 nr. 5 og nr. 7 

 

Fredrikstads bylandskap er vår felles identitet og skal bevares med følgende kvaliteter:  

- Gamlebyen er som helhet vårt største monument.  

- Vestsidens eldre sentrum med kvartalsbebyggelse har en homogen høyde sett fra avstand.  

- Åsryggene med de små husene i sentrum stikker opp over bebyggelsen på flaten nedenfor. 

- Monumentalbygninger med samfunnsmessig viktig funksjon danner silhuett sammen med broer og 

kraner.  

- Elva slynger seg gjennom byen i varierende bredde.  
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- Byens «blikkfang», stasjonsbygningen, tollboden, biblioteket og Lykkeberg, ligger fritt i grønne parker.  

- Signalbygg har en funksjon som har betydning for byen utover boliger eller kontorer. 

 

 

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 skal 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- 
område 

Maksimal 
gjennomsnittlig 
gesimshøyde 

Maksimal 
mønehøyde 

Kommentar/Retningslinje 

# 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 Nygaardsgate/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.  
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Bestemmelses- 
område 

Maksimal 
gjennomsnittlig 
gesimshøyde 

Maksimal 
mønehøyde 

Kommentar/Retningslinje 

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 
Farmannsgate: 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 
Farmannsgate (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 
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Bestemmelses- 
område 

Maksimal 
gjennomsnittlig 
gesimshøyde 

Maksimal 
mønehøyde 

Kommentar/Retningslinje 

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). 
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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 
Jmf. 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. Avstanden 

fra boliger til torg/møteplass skal ikke overstige 300 m. 
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17 Handel og strøkstjenlig virksomhet utenfor sentrumsformål 
jf. pbl § 11-9 nr. 5 

 
17.1 Dikeveien 

Avlastningsområde for handel ved Dikeveien er vist på plankartet med bestemmelsesområde #4. Området 

skal benyttes til handel med plasskrevende varer. Dette omfatter trelast/ byggevarer, 

gartneri/hagesentre, biler/ motorkjøretøy, hvitevarer og møbler. Nyetablering av store 

forretninger/varehus, som i hovedsak selger varer som ikke er plasskrevende, såkalte «big-box-

konsepter» tillates ikke. Nyetablering av kjøpesenter tillates ikke i avlastningsområdet. 

 

17.2 Handel 

Handel utenfor sentrumsformålet og avlastningsområdet Dikeveien kan tillates gjennom reguleringsplan 

og innenfor følgende rammer: 

- Dagligvareforretninger tillates dersom det er etablert trafikksikker gangadkomst til større boligområder 

Gangavstanden skal ikke overstige 300 m fra inngangen til butikken til nærmeste bolig. 

Dagligvareforretninger tillates med bruksareal på inntil 1500 kvm. 

- Nærhandel som f.eks apotek, blomsterforretning, bakeri og serveringssted tillates i tilknytning til 

dagligvareforretninger. Handel knyttet til næring/håndverksbedrifter kan tillates.  

- Eksisterende forretningslokaler tillates oppretthold og gjenoppført. Det samme gjelder for 

forretningsområder i reguleringsplaner vedtatt før arealplanens vedtaksdato. 

 

17.3 Strøkstjenlig virksomhet 

Strøkstjenlig virksomhet som f.eks. legekontor, tannlegekontor, frisør og familiebarnehage tillates etablert 
i områder dominert av boliger. 
 

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.  

 
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 
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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.  

 
 

19 Kulturminner og kulturmiljø 
jf. pbl § 11-9 nr. 7 

 

19.1 Tilpasning 

Tiltak skal ikke forstyrre eller forringe de historiske, arkitektoniske eller andre kulturhistoriske kvaliteter 

som knytter seg til bygninger eller bygningsmiljø. Tiltak må ivareta verneverdig bebyggelse i byggehøyder, 

målestokk, uttrykk og møtet mellom gammelt og nytt.  

 

19.2 Riving 

For bygninger som i seg selv eller som en del av bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitektonisk eller 

annen kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdier ved 

endring av bestående byggverk eller oppussing av fasade. Riving kan nektes.  

 

19.3 Bevaring og gjenoppretting 

Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av hustes karakter kan kommunen kreve at husets takform, 

fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres. 

 
19.4 Bevaring av enkeltobjekter 

For bevaringsverdig bebyggelse vist med rødt på temakart kulturmiljø gjelder følgende:  

-- Rivning tillates ikke.  

-- Ved reparasjon og vedlikehold av bygninger skal de opprinnelige historisk verdifulle bygningsdeler 

repareres og ikke byttes. Materialer, konstruksjoner, overflatebehandlinger og farger skal i størst mulig 

grad beholdes. 

-- Tilbygg, restaurering og oppussing skal gjøres med respekt for originale arkitektoniske kvaliteter. 

-- Tilbygg, nybygg eller vesentlige eksteriørmessige endringer ikke tillatt uten at eiendommen inngår i 

reguleringsplan. 

 

19.5 Hjelpemidler ved vurdering av kulturhistorisk verneverdi 
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Det finnes bygninger og bygningsmiljøer kan ha stor verneverdi uten at dette er nevnt i arealplanen. Som 

hjelpemiddel i forbindelse med saksbehandling og veiledning skal følgende materiell med registreringer, 

veiledninger, analyser og anbefalinger benyttes: 

- Kommunedelplan for kulturminner 

- Byggeskikkveilederen for Fredrikstad kommune 

- Lokalsamfunnsrapportene med stedsanalyse 

- Registreringer i SEFRAK 

- Registreringer i ASKELADDEN 

- Estetikkveileder for Østfold 

 

 

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. 
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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 
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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 
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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. 

 

 

27 Overvann 
jf. pbl § 11-9 nr. 3 og nr. 6 

 

27.1 Prinsipper for overvannshåndtering 

Overvann skal som hovedregel tas hånd om innenfor byggeområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøyning i 

grunnen og åpne vannveier. 

 

27.2 Flomveier 

Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier sikres og tilstrekkelig sikkerhet mot 

oversvømmelse oppnås. Kommunens kart over teoretiske flomveier (dreneringslinjer) legges til grunn.  

 

27.3 Bekker 

a. Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking tillates ikke. 

 

b. Lukkede vannveier skal åpnes og restaureres i den grad det er gjennomførbart, og skal alltid vurderes i 

reguleringsplaner og byggesaker.  

 

27.4 Samordning og klimafaktor 

a. I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes.  

 

b. Reguleringsplaner skal identifisere, dimensjonere og sikre arealer for overvannshåndtering og 

flomveier. Nedbør skal normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Nye tiltak 

skal ikke gi økte avrenningstopper i områder som er sårbare for flom. Gjeldende klimafaktor for 

Fredrikstad kommune er 1,5. 

 

27.5 Blågrønn faktor 

Kommunen kan kreve bruk av blågrønn faktor.  

 

For bruk av Blågrønn faktor se «Blågrønn faktor, veileder byggesak, 28.01.2014» eller senere utarbeidede 

veiledere.  

 

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. 

 

40 Landbruks-, natur- og friluftsformål: Natur og friluftsliv 
jf. pbl. § 11-11  

 

40.1 Friluftsliv 
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Tilrettelegging for friluftsliv er tillatt.  

 

40.2 Lavvo/gapahuk/tømmerkoie 

Lavvo/gapahuk/tømmerkoie skal være åpen for allmennheten.  

Ved vurdering av dispensasjon skal det fremlegges redegjørelse for blant annet følgende forhold: 

a) Adkomst: Det må redegjøres for hvorvidt tiltaket vil medføre et behov for utbedring eller 

nyetablering av sti/vei. 

b) Sanitærforhold: Det må redegjøres for om tiltaket vil medføre behov for sanitærløsning. 

c) Bruk: Det må redegjøres for hvem som skal bruke og drifte bygning/området.  

d) Påvirkning på naturmiljøet: Det må fremlegges en redegjørelse som viser hvordan 

omkringliggende område er tenkt benyttet.  

e) Brannrisiko: Konstruksjonens/bygningens størrelse og bruk vil være avgjørende for hvorvidt 

tiltaket medfører økt brannfare. Ved bygninger som utgjør stor risiko for brannfare skal det 

redegjøres for adkomst for brannvesen ved uttrykning. 

f) Arbeidstilsynet: Bruken vil kunne forutsette samtykke fra Arbeidstilsynet. I disse tilfellene må 

samtykke innhentes før søknad innsendes for behandling. 

 

40.3 Markaområder 

a. Markaområder er vist med markagrense i plankartet. 

 

b. Marka skal forvaltes etter flerbruksprinsipper som hensyntar ulike brukere. Naturvern og 

friluftsinteresser vektlegges. Anlegg tillates i tråd med intensjonen for marka, herunder anlegg for fysisk 

aktivitet som f.eks skianlegg, hundepark, sykkelanlegg o.l. Slike anlegg bør legges i utkanten av marka- 

områdene, i nærhet av parkeringsanlegg, og avta innover i markaområdene.  

 

c. Spesialanlegg for ski, sykkel, hest o.l. bør planlegges slik at det ikke fortrenger andre brukere, men 

kommer i tillegg til øvrige eksisterende anlegg i marka. Anleggene bør fordeles jevnt i de ulike 

markaområdene, slik at det sikres et variert tilbud til brukerne. 

 

d. Markaområdene skal gi varierte opplevelser, og fungere som sosial møtearena. Det skal i fremtidig 

utvikling og bevaringen legges vekt på å tilby mulighet for alle brukergrupper.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 
 

Gehls 12 kvalitetskriterier for byområder: 
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