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« Episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også 

føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og elver 

må man forvente en økning i flomvannføringen. Faren for jord og flomskred øker med økte 

nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse 

flere kvikkleireskred »  

                   

               Klimaprofil for Østfold, 2017 

 

 



2 
 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

  

1. Klimatilpasning i Fredrikstad mot 2030 
 
1.1 Introduksjon til temaet klimatilpasning 

 
1.2 Status og problembeskrivelse 

1.2.1 Status gjeldende plan  
1.2.2 ROS og klimatilpasning og berøringspunkter 
1.2.3 Klimaprofil for Østfold 
1.2.4 Eksempler fra andre kommuner 

 
1.3 Målbeskrivelse 

1.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel  
1.3.2 Fylkesplanen  
1.3.3 Statlige føringer og målbeskrivelser 
1.3.4 Eksempel målformulering 

 
1.4 Tiltak nedfelt i planen  

1.4.1 Tiltak som ønskes inn i planen  
1.4.2 Bestemmelser og retningslinjer 

 
1.5 Temakart 
1.5.1 Kart som viser flomvei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

1 Klimatilpasning i Fredrikstad mot 2030 
 
Rapporten skal søke å belyse to spørsmål.  
Hvordan er arbeidet med klimatilpasning forankret i kommunen?  
Hva skal til for å få på plass de nødvendige verktøyene vi trenger, slik at klimatilpasning 
prioriteres fram mot 2030?  
 
Rapporten skal beskrive status og peke på behov for å styrke kommuneplanens arealdel sitt 
fokuset på klimatilpasning i arealplanleggingen mot 2030. Kommuneplanens samfunnsdel 
(2018-2030) har følgende forslag til delmål (s.14 i planforslaget). 
 
Fredrikstad integrerer klimatilpasning i all fysisk planlegging. Med to påfølgende strategier:  

 Videreutvikle blågrønne løsninger og øke fokus på arealutvikling som håndterer 
intens nedbør. 

 Tilpasse og sikre byen mot konsekvenser av ekstremnedbør og kombinasjonen av 
havnivåstiging og stormflo.  

Målformuleringene i samfunnsdelen må følges opp i arealdelen i form av hensynssoner, 
bestemmelser og retningslinjer.  

1.1 Introduksjon til temaet klimatilpasning 

Klimaarbeidet i Fredrikstad følger to løp 1. kutt i klimagassutslipp og 2. tilpasning til et klima i 
endring / klimatilpasning. Avgjørende for begge løpene er at man lykkes med 
sektorovergripende samarbeid.  

Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses 
klimaendringene. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere 
snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er 
klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av et klima 
i endring og å utnytte nye muligheter. 

 
For å tilpasse oss trenger vi kunnskap om feks hvilke gater som blir oversvømt, hvordan 
bygninger påvirkes eller hvilke fremmede arter eller nye sykdommer som kan komme til 
Norge som følge av endringene. Klimaendringer i andre deler av verden kan påvirke Norge 
indirekte med konsekvenser som økt matusikkerhet og klimaflyktninger.  
 
Kunnskapsgrunnlaget for hvordan klimaendringene vil påvirke den enkelte kommune eller 
region er fortsatt ikke komplett. Håndtering av usikkerhet er derfor en del av planleggingen. 
Vi anmodes om å legge høye utslippstall til grunn når vi planlegger for framtiden.   
 
I 2017 ble det utarbeidet klimaprofiler for alle Norges fylker. Dette er per i dag det viktigste 
kunnskapsgrunnlaget for Fredrikstad, sammen med lokal kunnskap om kommunen.  
 
De områdene som har vært utsatt for ekstremvær erkjenner i ettertid at de ikke hadde trodd 
at dette kunne ramme så hardt. I 2011 kom det 150 millimeter med regn på to timer i 
København. 1 mm nedbør er 1 liter per kvadratmeter, så her fikk de 150 liter per 
kvadratmeter på to timer – altså 15 bøtter vann. Ikke en kjeller var tørr, og skadene utgjorde 
10 milliarder norske kroner. Regnværet, som har fått navnet «Københavnregnet», var en 
skjellsettende hendelse og førte til at københavnerne måtte tenke nytt om 
overvannshåndtering. Er vi forberedt når regnet rammer Fredrikstad?  

«Klimatilpasning er nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust. Hvis vi ikke forbereder oss, 
vil klimaendringene få store konsekvenser for samfunnets sårbarhet og kritiske 
samfunnsfunksjoner». Klimahjelperen, DSB 2015. 
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2 Status og problembeskrivelse 

2.1 Status gjeldende plan  

Fredrikstad har ingen vedtatt klimatilpasningsstrategi eller handlingsplan som skisserer tiltak 
som skal gjennomføres for å gjøre kommunen mer klimarobust. Vedtatt klima- og energiplan 
omhandler ikke klimatilpasning. Forankringen av dette politikkområdet ligger i dag i 
kommuneplanen, hvor samfunnsdelen skisserer overordnede mål (s. 14 i planforslaget).  

For å følge opp målene i samfunnsdelen er det behov for en sterkere og tydeligere forankring 
av klimatilpasningsarbeidet i kommuneplanens arealdel. Med det menes at både 
hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer må trekke i samme retning for å sikre at både 
by og omland gjennomfører bygg og områder på en klimatilpasset måte. Det innebærer også 
at ordlyden i arealdelen formuleres slik at det ikke er tvil om hva som kreves. 
Saksbehandlingen skal være forutsigbar på området, slik at utbyggere, både interne og 
eksterne forstår hva som forventes.  

Arealplanen kan og bør skissere eksempler på tiltak med henvisning til utfyllende 
informasjon i veiledere o.l. Målet må være at arealdelen skal fungerer som et godt og 
pedagogisk verktøy i arealplanleggingen, både for saksbehandlere og for de med 
utviklingsinteresse i kommunen.   

Det bør vurderes hvorvidt kommunen skal utarbeidet en klimatilpasningsstrategi, i tråd med 
praksis fra andre større kommuner som har kommet langt i arbeidet med klimatilpasning. 
Begrunnelsen for det er at det er behov for oversikt. En forutsetning for å lykkes med 
klimatilpasningsarbeidet er sektorovergripende samarbeid. Da er kunnskap om de ulike 
sektorene og utstrakt samarbeid avgjørende for å oppnå målet slik det skisseres i 
samfunnsdelen (Fredrikstad mot 2030).  

Gjeldende arealplan omtaler karakteristikk / status / problembeskrivelse knyttet til 
klimaendringer på side 21. Det anbefales at dette justeres ihht til nytt kunnskapsgrunnlag i 
Klimaprofil for Østfold, med bla anbefaling om et klimapåslag for Østfold på inntil 40% for 
regnskyll med varighet under tre timer.   

I gjeldende arealplan, side 22, vises tabell med estimert havnivå og stormflo mot 2100. Vi har 
i gjeldende plan lagt 100 års stormflo til grunn (252 cm). Denne anbefalingen strekker seg 
lenger enn anbefalingen om havnivåstiging med klimapåslag på 51-54 cm i Klimaprofil for 
Østfold (2017). Det anbefales derfor at man viderefører gjeldende arealplan på dette punktet.  

 

2.2 ROS og klimatilpasning, sammenhenger og berøringspunkter 

Sammenhengen mellom risiko og sårbarhetsarbeidet og klimatilpasningsarbeidet er åpenbar. 
I de største kommunene i Norge er dette arbeidet koblet tett sammen (IFront). Et endret 
klima i form av mer ekstremt vær vil kunne ha effekt på og forsterke en rekke hendelser. I 
FylkesROS (2017) er kapittel 3 (s.21) viet til klima og klimatilpasning i Østfold. Det står bla 
«det er viktig at kommuner og relevante etater tar hensyn til klimaendringer i 
samfunnsplanleggingen nå, slik at man unngår store konsekvenser for samfunnssikkerheten 
senere». Kapittelet viser hvilke områder som blir påvirket av klimaendringene. Se figur under.   
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Figur 1: Sammenhengen mellom naturhendelser og samfunnssikkerhet. FylkesROS 2017.  

 

Fredrikstad har deltatt i utarbeidingen av Helhetlig ROS for Nedre Glomma (2014), ihht til 
Sivilbeskyttelsesloven. Rapporten omhandler fem naturhendelser av i alt 29 hendelser. Disse 
er dambrudd i Sarpefossen, ekstremvær, flom i vassdrag, skogbrann og skred. Ved rullering 
av denne bør Klimaprofil for Østfold (2017) legges til grunn.  Beredskapsøvelsen i 2018 
«Ragnarok» er viet ekstremvær, og vil gi kommunen anledning til å øve på hendelser vi til nå 
har unngått. Gjennomføres i november 2018.  

Gjeldende ROS anayse ihht PBL skal rulleres i 2018 som ledd i arbeidet med arealplanen. 
Gjeldende ROS (2011-2023) omhandler naturfarer, menneske- og virksomhetsbaserte farer 
og andre hendelser som epidemier, pandemier og dyresykdommer. Av naturhendelser er 
følgende vurdert: overvann, havninvåstiging, stormflo, flom og erosjon, skred, skog og 
gressbrann, ekstremvær og radon. Også her bør Klimaprofilen for Østfold legges til grunn i 
rulleringsarbeidet.  

Det anbefales at at kommunen forankrer enda bedre forståelsen av fagområdenes rolle i 
arbeidet med klimatilpasning inn mot rulleringen av ROS etter PBL. Dette kan gjøres 
eventuelt som en workshop hvor de ulike fagmiljøene inviteres.  

2.3 Klimaprofil for Østfold 

Som ledd i arbeidet med klimatilpasning er det utarbeidet klimaprofiler for alle landets fylker.  

Klimaprofilen for Østfold (Klimaervicesenteret, 2017) gir et kortfattet sammendrag av dagens 
klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Profilen har fokus på endringer fra 
dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071–2100) og beskriver forventede 
klimaendringer med høye klimagassutslipp. Dette tilsvarer at de globale klimagassutslippene 
fortsetter å øke som i de siste tiårene. Dette valget er gjort fordi Regjeringen i 
Stortingsmeldingen om Klimatilpasning (Meld. St.33 2012-2013) sier at en for å være «føre 
var» skal legge til grunn høye klimagassutslipp fra de nasjonale klimafremskrivningene når 
konsekvensene av klimaendringer vurderes. 

Klimaprofilene gir et kunnskapsgrunnlag om klimautfordringer for overordnet planlegging, og 
er et supplement til Klimahjelperen (DSB 2015) og gir korte oppsummeringer av 
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klimarelaterte utfordringer for alle fylkene i landet. I kapitlet om datagrunnlag er det gitt 
detaljerte data for midlere verdier og spredning for alle årstider, for ulike klimagassutslipp, og 
for tidshorisonter 2031–2060 og 2071–2100. 

Klimaendringene vil for Østfold særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte 
problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og 
flomstørrelser; og jord- og flomskred. Klimaendringer med økt flom og erosjon kan også føre 
til flere kvikkleireskred.  

 

 

 

 
Tabellen til venstre er hentet fra Klimaprofil for Østfold (2017) og viser forventede endringer i  
Østfold fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha 
betydning for samfunnsikkerheten.  
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Klimaendringene vil for Østfold særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør (kap 1.2) 
og økte 
problemer med overvann (kap 5), havnivåstiging og stormflo (kap 4), endringer i flomforhold 
og  
flomstørrelse (kap 2) og jord og flomskred. Klimaendringer med med økt flom og erosjon kan  
også føre til flere kvikkleireskred (kap 3.1).  
 
Det beregnes at årstemperaturen vil øke med ca 4 grader, med størst økning om vinteren og 
minst 
om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca 10% med størst virkninger vinter og 
vår.  
Episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, med 20% For vind 
viser  
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor. 

2.4 Eksempler fra andre kommuner 

En enkel litteraturstudie viser at det er de største kommunene som har kommet lengste i 
arbeidet med klimatilpasning. Dette er kommuner som deltar i Miljødirektoratets I Front 
nettverk, hvor også Fredrikstad deltar. Nedenfor presenteres Oslo, Trondheim og 
Kristiansands arbeid med klimatilpasning. De tre kommunene har en ulik tilnærming, men 
felles er at de prioriterer kunnskapsgrunnlag om forventede endringer høyt, og legger dette til 
grunn for hvilke tiltak som skal prioriteres. Etablering av sektorovergripende faggruppe går 
igjen hos alle. Likeledes en sterk forankring i kommuneplanen (både samfunnsdel og 
arealdel).  

 

Oslo kommune 

Oslo kommune har i sin klimatilpasningsstrategi (2013) definert seks satsningsområder som 
vil kreve tiltak i takt med at klimaet er i endring.  

Disse er:  

 Vann – større risiko for regnflom, stormflo og havnivåstigning 

 Arealbruk – press på byens arealer og endret naturpåvirkning 

 Infrastruktur – erosjon og forvitring på veier, bygninger, bane og kraftnett 

 Helse – økt risiko for dårlig kvalitet på drikkevann og økt volum av mikroorganismer 

 Naturmiljø – fremmede arter lokalt og tap av biologisk mangfold 

 Beredskap – håndtering av ekstremvær og annen naturpåvirkning 

 
Oslo kommunes klimatilpasningsstrategi tegner opp et helhetlig og sektorovergripende 
arbeid hvor innsatsen de kommende årene skal omhandle:  
 

 Overvannshåndtering 

 Klimadata 

 Informasjonstiltak  

 Sektorovergripende samarbeid 

 Undergrunnskartlegging  

 Internasjonalt samarbeid 
 
I strategien står det at Oslo er i en tidlig fase av arbeidet med klimatilpasning og at mye av 
arbeidet de kommende årene vil dreie seg om kunnskapsheving og datafangst. 
Problemstillinger knyttet til håndtering av overvann vil bli prioritert.  
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Trondheim kommune 
 
Trondheim kommune har i sin Klima- og energiplan vedtatt fire strategier i sitt arbeid med 
klimatilpasning.  
 

 Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og etablere en 
klimatilpasningsplan  

 
For å finne hvilke klimafaktorer som utgjør den største risikoen i Trondheim, vil det bli utført 
en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). En ROS-analyse vil identifisere uønskede hendelser 
og analysere årsak og konsekvens. Risiko er definert som et produkt av sannsynlighet og 
konsekvens (NS 5814:2008). Plan- og bygningsloven krever risiko- og sårbarhetsanalyser 
(ROS) og konsekvens-utredninger av alle nye byggeområder (jf. §4-3). ROS-analyser er 
også hjemlet i sivilbeskyttelsesloven.  
Arbeidet med sårbarhetsanalyser skal baseres på føre-var-prinsippet, mer presise 
grunnlagsdata og kunnskap om lokale forhold.  
 
Plan for klimatilpasning, inkludert en Sårbarhetsanalyse for Trondheim er under arbeid 
(2018). Den vil få fram mer kunnskap om hvilke klimaendringer som utgjør den største 
trusselen for Trondheim. I tillegg vil aktuelle mulige konsekvenser bli presentert og hvilke 
tiltak som trengs for å forebygge og redusere konsekvensene av klimaendringer. Trondheim 
kommune vil også etablere tiltak for klimatilpasning i relevante sektorplaner som hovedplan 
for avløp og vannmiljø.  
 

 Legge klimatilpasning til grunn i plan og byggesaksbehandling og ved 
forvaltning, drift, vedlikehold og ombygging av egne bygg 
 

Arealplanlegging på flere nivå (Kommuneplanens arealdel, områdeplaner, reguleringsplaner) 
er et viktig virkemiddel for å forebygge og å unngå uheldige konsekvenser av negative 
klimahendelser. Etter plan- og bygningsloven skal planlegging forebygge risiko for skade på 
liv og helse, ytre miljø, materielle verdier og viktig tjenesteproduksjon og infrastruktur. 
Klimatilpasning må derfor være tema i arbeidet med revisjon av kommunens areal- og 
samfunnsplaner og skal inngå som premiss i langsiktig arealbruk og i strategiske mål. På 
plankartet kan det settes hensynssoner (sikringsutbygging, utforming av areal og bygninger, 
rekkefølgekrav, kvalitetskrav, krav om nærmere undersøkninger, overvåking og andre 
aktuelle restriksjoner). Å legge klimatilpasning til grunn for arealplaner og 
byggesaksbehandling handler ikke bare om å begrense omfanget av skader, men også om å 
utnytte muligheter for å arbeide for attraktive boområder. Etablering av flere grønne tak, åpne 
bekker, flere regnbed, mer kantvegetasjon og mer grønt i bymiljøet er eksempel på 
klimatilpasningstiltak som vil kunne gi mer attraktive byområder. Tiltak som gjelder 
klimatilpasning av eksisterende kommunal bygningsmasse bør rettes mot både forvaltning, 
drift, vedlikehold og ombygging.  
 

 Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom 
samarbeid med aktører innen forskning og utvikling  
 

Det er behov for økt kunnskap regionalt og lokalt om de klimaendringene som vil komme. 
Kunnskapsgrunnlaget er svært viktig for å tilpasse planer, vedtak og tiltak i kommunene, 
sektororgan og næringsliv til framtidas klima. Kommuner og sektormyndigheter må ha tilgang 
til oppdatert fagkompetanse og sørge for å anvende data og verktøy som blir gjort tilgjengelig 
og er brukbar til støtte for lokale beslutninger. Trondheim kommune deltar i det 8-årige 
senteret Klima 2050, som gjennom forskning og innovasjon skal finne fram til nye og bedre 
løsninger for klimatilpasning; produkter og prosesser og forretningsmodeller 
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 Samarbeide med relevante parter i klimatilpasningsarbeidet og styrke 
kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere 
  

Arbeidet med klimatilpasning krever innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. 
Tverrsektorielt samarbeid og en koordinert innsats er en forutsetning for å lykkes med 
arbeidet med klimatilpasning. Kommunen må samarbeide med forskningsmiljøene, de 
offentlige forvaltningsmiljøene, privat sektor, frivillige organisasjoner og den enkelte 
innbygger. Trondheim må delta i og eventuelt bidra til å etablere og utvikle nettverk mellom 
disse aktørene. Også statlige forvaltere og kunnskapsprodusenter som Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 
Meteorologisk institutt (MET) må trekkes inn i dette nettverket. Innbyggerne i Trondheim er 
en viktig målgruppe for informasjon om hva klimaendringene kan bety for lokalsamfunnet og 
den enkelte. Når det gjelder beredskapssituasjoner og varsel om ekstremvær må 
innbyggerne følge de anvisninger som blir gitt fra ansvarlige myndigheter. Det vil være et 
stort behov for kunnskap om forebyggende tiltak, eksempelvis om hvordan man kan 
forebygge økt slitasje og materielle skader på egen eiendom. Krav til overvannshåndtering 
og råd om hvordan man skal bygge og rehabilitere hus, slik at de blir mer robuste i et 
klimaendret samfunn, er viktige faktorer. Det er spesielt viktig at grunneiere som har hus og 
eiendommer i de mest sårbare områdene får informasjon om aktuelle forholdsregler. 
 
Kristiansand kommune: 
 
Kristiansand er våren 2018 i ferd med å ferdigstille sin klimatilpasningsstrategi, vha ekstern 
konsulent. Strategien skal angi hvordan kommunen skal systematisere og prioritere i 
tilpasningsarbeidet. Det er alt fra oppgradering av rør, bruk av blågrønne løsninger på 
bakken og på bygg, samt opprusting av dammer for både å tåle flom, men også bedre kunne 
regulere mindre bekker og vassdrag. Med strategien kan man legge fram både ønskede 
løsninger og kostnaden ved disse, samt finansiering. Strategien skal også fokusere på 
kommunens ansvarsområder og reflektere ressursene kommunen rår over. 
 
Formålet med en klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune er at den skal fungere 
som grunnlagsdokument for kommuneplanens arealdel. Strategien skal både tydeliggjøre 
utfordringer og skaffe bedre grunnlag for videre prioriteringer i kommunens handlingsplaner. 
Strategien skal inneholde:  
 

 Forventede klimaendringer i Kristiansand (datagrunnlag) 

 Tekniske og naturbaserte løsninger 

 Hvordan Kristiansand skal møte klimaendringene 

 Konsekvenser og tiltak innenfor områdene:  
Arealbruk og byutvikling 
Bygningsmiljø 
Naturmiljø 
Infrastruktur 
Vann 
Helse 
Beredskap 

 

3 Målbeskrivelse  

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel  

Fredrikstad mot 2030 (ikke vedtatt)  
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Fredrikstad integrerer klimatilpasning i all fysisk planlegging. Med to påfølgende strategier:  

 Videreutvikle blågrønne løsninger og øke fokus på arealutvikling som håndterer 
intens nedbør. 

 Tilpasse og sikre byen mot konsekvenser av ekstremnedbør og kombinasjonen av 
havnivåstiging og stormflo.  

3.2 Fylkesplanen 

Fylkesplanens samfunnsdel (ikke vedtatt) 

Østfold skal rustes for forventede endringer i klima. Det skal tas hensyn til klimatilpasning i all 
arealplanlegging. Med følgende fire strategier:  

 Planleggere og utbyggere må sørge for løsninger som forhindrer at overvann fører til 
flomme ri tettbebygde områder. På samme måte må det jobbes for å redusere faren 
for flom i bekker og vassdrag.  

 I planarbeidet for kystnære strøk, skal man ta hensyn til forventet havnivåstiging og 
stormflo, og i tillegg legge inn økte marginer for mer ekstremvær.  

 Kommunene må ta hensyn til at økt nedbør, erosjon og menneskelig aktivitet kan øke 
faren for flom-, jord-, og kvikkleireskred, og redusere risiko så langt det er mulig.  

 Eksisterende rørsystemer innen vei, vann og avløp og landbruk skal, der det er 
nødvendig, oppgraderes for å ta høyde for klimaendringene.  

3.3 Statlige føringer og målbeskrivelser 

I Meld. St. 33 (2012-2013) varslet regjeringen at de ville utarbeide en Statlig planretningslinje 
med føringer for hvordan klimatilpasning skal håndteres på ulike samfunnsområder i 
planlegging og vedtak. 

I utkastet til ny Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 
kommunene, står følgende om klimatilpasning. Det ventes at planretningslinjen vedtas ila 
2018.  

Dersom det er usikkerhet knyttet til tilgjengelig kunnskapsgrunnlag som har betydning for 
utfallet av planen, skal dette tydelig fremgå. Når konsekvensene av klimaendringene 
vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. 

I kommuneplanens samfunnsdel og andre relevante planer bør kommunen, basert på lokale 
forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet samfunnssikkerhet, kritisk 
infrastruktur, naturmiljø, befolkningens helse, samt konsekvenser for berørte næringer (for 
eksempel endringer i infrastrukturtjenester, transport, reiseliv, vekstforhold og landbruk for 
øvrig).  

Kommunen har etter plan- og bygningsloven en særlig viktig rolle som planmyndighet, og 
skal i sine planprosesser legge til rette for at berørte myndigheter deltar og bidrar aktivt. 

Kommuneplanens arealdel må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som 
ivaretar hensynet til et klima i endring. I planprogrammet skal det gjøres en vurdering av om 
hensynet til et endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende 
planer. 

Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt for farer, som for 
eksempel flom og skred. For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og 
andre materielle verdier er det nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig 
i planprosessen, vurderes om klimaendringer gir endret risiko og sårbarhet for slike 
hendelser.  
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Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det 
vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode 
helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til 
behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker, naturlige bekker 
mv.) eller nye (grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. 
Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt 
bort. 

3.4 Eksempel på målformulering 

Oslo kommune:  

Kommuneplanens arealdel skal sikre en bærekraftig og klimanøytral byutvikling som ivaretar 
og videreutvikler byens bymessige, naturgitte og historiske kvaliteter, som byens landskap, 
blågrønn struktur, biologisk mangfold og byområder med ulike byplangrep, arkitektur- og 
kulturminnekvaliteter. 

 

4 Delrapportens forslag til tiltak 

Det skisseres tiltak nedenfor som ønskes tatt inn i arealplanen. Dette er tiltak som vil bidra til 
å styrke kommunens langsiktige arbeid med klimatilpasning på flere seksjoner. Det er ikke 
funnet rom for å skrive ned utfyllende rundt hvert av tiltakene. Hvorvidt dette framkommer 
som hensynssoner, bestemmelser eller retningslinjer avgjøres senere, men erfaringen fra 
gjeldende plan er at klimatilpasningshensyn bør framkomme som tydlig formulerte 
bestemmelser, for å sikre at tiltaket gjennomføres. Vi ønsker en kommuneplan som skal 
fungere som et verktøy i bærekraftig planlegging. Vi viser til gode eksempler på 
formuleringer fra andre kommuner, i kap 1.4.2 under.  

 

 BGF – blågrønn faktor som verktøy i den tette by. Veileder fra FB.  

 Tretrinnsstrategien for håndtering av overvann 

 Åpne vannveier 

 Prioritere fysiske løsninger med flerfunksjonalitet (vannvei / skatekulvert) 

 Permeable flater i den tette by (naturlige løsninger og tekniske løsninger) 

 Grønne tak i den tette by (veileder)  

 Biomangfold sikres og forsterkes (robusthet)  

 Bevaring av eksisterende grøntområder 

 Regnbed (veileder) 

 Kartfeste flomveier (temakart) 

 Kartfeste kvikkleireutsatte områder der NVE ikke kan tilby kartgrunnlag (temakart) 

 Åpning av vassdrag som ligger i rør (strategi)  

 Hindre gjenbygging av åpne vassdrag (bestemmelse)  

 Naturbaserte og tekniske løsninger for håndtering av overvann (veileder) 

 Frakobling av takvann i utsatte områder (videreføring av prosjekt) 
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Fredrikstad kommune, gjeldende plan:  

HENSYNSSONER jfr. pbl § 11-8 A.  

Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jfr. pbl § 11-8 
bokstav a): Flomfare, kode 320: Innenfor hensynssone H320 er det krav om at 
bygg/anlegg/installasjoner må dimensjoneres som vannsikre opp til kotehøyde +2.5 meter 

RETNINGSLINJE 

I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om ved kilden slik at 
vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Andelen av tette flater søkes 
minimalisert. Overvannet skal søkes utnyttet til glede for innbyggerne. Vannet skal gjøres 
synlig og tilgjengelig i bebygde områder/byområder, og reetablering/åpning av lukkede 
vannveier skal prioriteres der dette kan gjennomføres innenfor forsvarlige økonomiske 
rammer. Gjenåpning skal alltid vurderes ved byfornying eller når bebyggelse skal endres 
vesentlig. Ved all ny utbygging skal åpne løsninger så vidt mulig benyttes og den tredelte 
strategien i overvannsrammeplanen følges: 

1. Fange opp og infiltrere inntil 20mm nedbør (pr døgn på bar, frostfri mark) 

2. Forsinke og fordrøye opp til 1-års flom lokalt. 

3. Sikre trygge og åpne flomveier opp til 100-årsflom. Nye tiltak må ikke hindre vannets 
flomveier. Konstruksjoner som hindrer flomveiene skal vurderes fjernet. 

Nærmere krav til infiltrasjon og fordrøyning fastsettes i reguleringsplan og byggetillatelser i 
henhold til Overvannsrammeplanen. 

 

EKS Sarpsborg kommunes sentrumsplan 2018-2030 

BESTEMMELSE: 

§ 5.11 Overvannshåndtering (jf. PBL § 11-9 pkt. 6)  

a. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. gjennom infiltrasjon og 
fordrøyning i grunnen og åpne vannveier, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttes 
som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens selvrensningsevne 
utnyttes. 

b. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier sikres og tilstrekkelig 
sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. Temakart «Flomveier sentrum» kan benyttes som 
grunnlag for å vurdere naturlige flomveier.  

c. Kommunen kan ved utarbeidelse av reguleringsplan kreve at det framlegges en plan som 
viser løsning for håndtering av overvann.  

RETNINGSLINJE til § 5.10 Overvannshåndtering bør planlegges som et bruks- og 
opplevelseselement i utearealer. Gårdsplasser eller lignende tillates ikke steinlagt eller 
asfaltert dersom dette fører til at overvann ledes ut i veien eller naboeiendommer. 

 

EKS Oslo kommunes kommuneplan, arealdelen 

BESTEMMELSE: 

§6.2 Vann- og vegetasjonskvaliteter ved tiltak (jf. pbl §§ 11-9 nr. 3, nr.5 og nr. 6) 1. Ved 
regulering og søknad om tiltak skal det, i tillegg til leke- og oppholdsarealer, sikres 
tilstrekkelig areal for lokal åpen overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon.  

RETNINGSLINJE:  
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Oslo kommunes til enhver tid gjeldende norm for Blå- grønn faktor (BGF), Grønn arealfaktor 
(GAF) eller tilsvarende metode, er retningsgivende for å sikre tilstrekkelige arealer og 
opparbeiding av disse for vannhåndtering og vegetasjon.  

Arealer benyttet til BGF/GAF kan også benyttes til andre formål som ikke er i konflikt med 
BGF/GAF (for eksempel leke- og oppholdsareal eller uteareal). 

 

EKS Trondheim kommunes kommuneplan, arealdelen 

BESTEMMELSE:  

16. Vann i by § 16.1 Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som 
mulig. Bekkelukking tillates ikke. Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i den grad det 
er praktisk gjennomførbart.  

§ 16.2 I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres til 
grunnen og til vegetasjon nærmest mulig kilden.  

RETNINGSLINJER:  

Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt element i bymiljøet.  

Grønne overvannsløsninger i kombinasjon med tradisjonelle overvannsløsninger bør 
vurderes i alle utbygginger.  

For alle planforslag med bebyggelse og anlegg skal det utarbeides en overordnet vann- og 
avløpsplan, i henhold til Trondheim kommunes VA-norm.  

Ved utbygging av mer enn 4 boenheter og alle øvrige bygninger og anlegg der overordnet 
VA-plan ikke foreligger, skal vann- og avløpsløsninger avklares med kommunen. Ved behov 
kan overordnet VA-plan kreves utarbeidet.  

BESTEMMELSER:  

Flomveier § 17.1 Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad bevares. Der det 
er behov skal det avsettes areal for nye flomveier.  

§ 17.2 Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. 

RETNINGSLINJE:  

Dersom reguleringsplaner eller tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 berører områder for 
flomveier kartlagt i aktsomhetskart for flomveier, berører en flomvei som ikke er kartlagt, eller 
vil skape nye flomveier som følge av planlagt utbygging, skal konsekvenser kartlegges. 
Plassering av bygninger og anlegg skal sikre at flomveier ivaretas og at tilstrekkelig sikkerhet 
oppnås.  

 

EKS Bergen kommune, arealdelen:  

BESTEMMELSE:  

Vurdering av konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak utredes etter NVE’s 
retningslinjer for Flaumog skredfare i arealplanar og aktsomhetskart for flomveier i 
Trondheim kommunes kartløsning. 

VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal angi prinsippløsninger 
for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise 
overvannshåndtering og flomveier.  
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Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. 
Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og beskrive 
hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom. 

 

Lenker til flere eksempler på formuleringer 

Bergen kommune:  

http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/bergen-
kommune/ 

Trondheim kommune:  

http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-
arealplan/trondheim-kommune/  

Oslo kommune:  

http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/oslo-
kommune-bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/ 

Bærum kommune:  

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-
dokumenter/bestemmelser-og-retningslinjer-iht-kst-170615.pdf 

4.1 Temakart 

 
1.5.1 Flomveikart 
 
Det er under utarbeidelse kart som viser flomvei. Ansvarlig Ole Petter Skallebakke. 
 
 

5 Tiltak nedfelt i kommuneplanens arealdel 2019-2031 
 

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.  

 

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 

http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/bergen-kommune/
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/bergen-kommune/
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/trondheim-kommune/
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/trondheim-kommune/
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/oslo-kommune-bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/oslo-kommune-bestemmelser-og-retningslinjer-i-arealplan/
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/bestemmelser-og-retningslinjer-iht-kst-170615.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/bestemmelser-og-retningslinjer-iht-kst-170615.pdf
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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 
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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. 

 

7 Infrastruktursoner  
jf. pbl § 11-8 bokstav b) 

 

7.1 Krav om infrastruktur H410 

a. Holmegata/Veumbekken 

Innenfor hensynssonen tillates det ikke arbeid og tiltak som kan være til hinder for fremtidig åpning 

av Veumbekken, eller medfører økte kostnader for en fremtidig åpning av bekken. 

 

b. Fjell over Parkeringshus i Apenesfjellet 

Det er fra overflatenivå ikke tillatt med tiltak som fører til svekkelse av installert sikring. Det er ikke 

tillatt å oppføre ytterligere byggverk, tekniske installasjoner eller tilleggslaster, som vil føre til en 

endring av lastfordelingen på fjellgrunnen. Det er heller ikke tillatt å utføre arbeid med sprengning, 

pelramming, brønn og hullboring i og mot fjell uten spesiell tillatelse fra kommunen. 

 

c. Fjellhall ved Vikane 

Det tillates etablert fjellhall for parkering og båtopplag med trafikktilknytning til Vikaneveien. 

 

d. Parkeringskjeller i dokka på FMV vest 

Det tillates etablert parkeringskjeller under småbåthavn og park i dokka.  

 

e. Tofteberg 

Tre forskjellige traséer for adkomst til Tofteberg skal vurderes i forbindelse med reguleringsområdet. 

 

 

 

 

 

8 Soner med særlige hensyn 
jf. pbl § 11-8 bokstav c) 
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8.1 Landbruk H510 

Hensynssone landbruk markerer svært god jordkvalitet og god jordkvalitet. Disse områdene har 

ekstra stor verdi som arealer for matproduksjon. Hensynet til jordvern skal vektlegges ekstra sterkt 

innenfor hensynssone landbruk. 

 

8.2 Friluftsliv H530 

Hensynssone Friluftsliv består av:  

 Markaområder 

 Statlig sikrede friluftsområder (fra Naturbasen) 

 Miljødirektoratets kartlagte friluftslivsområder (svært viktige og viktige områder) 

Hensynet til friluftslivet skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.  

 

8.3 Landskap H550 

Hensynssone Landskap består av:  

 KULA-områder (Kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi) 

 Regionalt verneverdige kulturlandskap (fra grunnlag til fylkesplanen) 

Hensynet til landskapsverdier skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.  

 

8.4 Bevaring av naturmiljø H560 

Hensynssone bevaring av naturmiljø består av:  

 Kartlagte naturområder av verdi A og B (nasjonal og regional verdi) (fra Naturbasen) 

 Ørretbekker med randsone 

Hensynet til naturverdier skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.  

 

8.5 Bevaring av kulturmiljø H570 

Hensynssone bevaring av kulturmiljø består av: 

 NB!-områder (Riksantikvarens NB!-register over utvalgte historiske byområder) 

 Kartlagte bygninger i sentrum (Rødmerkede bygninger – «Rødlista») 

 Regionalt verneverdige kulturmiljøer (fra grunnlag til fylkesplanen) 

 Områder som er regulert til bevaring 

 Andre lokalt viktige kulturmiljøer 

Hensynet til kulturmiljøene og de antikvariske verdier skal være førende for arealbruken og for bygge- 

og anleggstiltak. Generelle bestemmelser for kulturmiljøer skal vektlegges sterkt i områder med 

hensynssone kulturmiljø.  

 

9 Båndleggingssoner 
jf. pbl § 11-8 bokstav d) 
 

9.1 Båndlagt til samferdselsanlegg etter plan og bygningsloven H710 

a. Hensynssonen omfatter areal båndlagt til Intercity (IC), ny Fv 109 og ny bro over Glomma etter pbl 

§ 11-7, pkt. 2.  

 

b. Innenfor båndleggingssonen skal det ikke settes i gang tiltak som er i strid med, eller kan 

hindre/vanskeliggjøre planlegging og utbygging av IC-banen.  

 

c. Energibrønner og andre brønner tillates ikke uten at det foreligger uttalelse fra BaneNOR.  
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d. Inntil reguleringsplan for IC-strekningen er vedtatt, skal søknader om tiltak som ligger innenfor 

båndleggingssonen forelegges BaneNOR for uttalelse før vedtak fattes. Mindre tiltak unntas fra 

bestemmelsen. Dette gjelder også normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes-, og 

det kommunale vegnettet.  

 

e. Tiltak som fremmer byutvikling rundt knutepunkt Grønli skal vurderes spesielt med sikte på å finne 

løsninger som kan gjennomføres før endelig reguleringsplan for dobbeltspor er vedtatt. 

 

9.2 Båndlegging etter lov om naturmangfold H720 

Innenfor nasjonalparken og naturreservater gjelder bestemmelser i fredningsvedtaket.  

 

9.3 Båndlegging etter lov om kulturminner H730 

Områdene omfatter automatiske fredede kulturminner og vedtaksfredede bygninger og anlegg. 

Bestemmelser i fredningsvedtaket gjelder.  

 

INNHOLD OG KVALITET 

 

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. 
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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.  
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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/trapper. 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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  
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- 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. 
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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 
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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 

 

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. 
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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 

 min maks 

Barnehage 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.  
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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.  

 

25.3 Krav til plassering 

Virksomheter skal ha lett tilgjengelige sykkelplasser for besøkende nær inngangsparti.  
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26 Fjernvarme 
jf. pbl. § 11-9 nr. 3 

 

26.1 Tilknytningsplikt 

For byggverk som oppføres innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal byggverket knyttes til 

fjernvarmeanlegget. Konsesjonsplikten gjelder for nybygg, tilbygg og bruksendring for byggetiltak 

over 1000 kvm BRA. Konsesjonsområdet omfatter de områder som til enhver tid er undergitt 

konsesjon i medhold av energiloven. Kommunen kan helt eller delvis gjøre unntak fra 

tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være 

miljømessig bedre enn tilknytningen, jf. Pbl. § 27-5 andre ledd. 

 

26. 2 Avtale om tilknytning 

Krav om avtale om tilknytning til fjernvarme settes som vilkår ved rammetillatelsen. 

Tilknytningsplikten innebærer en forpliktelse til å installere enheter for oppvarming slik at hele 

bygningen kan få dekket sitt behov for oppvarming ved bruk av fjernvarme. Dokumentert avtale om 

levering av fjernvarme må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. 

Planutvalget kan innvilge fritak fra tilknytningsplikten, jf. Pbl. § 27-5. 

 

 

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 
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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.  

 
 

28 Vann og avløp 
jf. pbl. § 11-9 nr. 3 

 

28.1 Krav til utforming 

a. Kommunens hovedplan for vann og avløp må legges til grunn i planlegging av nye vann- og 

avløpsanlegg.  

 
b. Tekniske krav til vann- og avløpsanlegg følger av pbl § 29-6 og TEK kap. III, VA-normen og 

sanitærreglementet. Private vann- og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen for drift og 

vedlikehold skal utbygges med kommunalteknisk standard slik det framgår av kommunens VA-norm 

og sanitærreglementet. 

 

28.2 Krav til VA-anlegg for fritidsboliger 

1. Retningslinjene dekker både den landbaserte og den sjøbaserte delen av anlegget. 

2. Det stilles krav om samordnet planlegging og gjennomføring der det enkelte anleggs utstrekning 

fastsettes av kommunen. Området skal dekke de hytter som naturlig sokner til samme ledningsnett. 

Ved avgrensningen av det enkelte anleggs utstrekning skal det bla legges vekt på topografi, 

anleggstekniske forhold, avstand til kommunalt vann- og avløpsanlegg, driftsmessige forhold for 

anlegget 

3. Det ferdige anlegget skal utformes slik at det i størst mulig grad tar vare på landskapet, 

kulturminner, friluftskvaliteten, naturverdiene (biologisk mangfold) mv. Det ferdige anlegget skal i 

minst mulig grad være synlig som et teknisk anlegg. 

4. Søknaden skal inneholde: 

a. Dokumentasjon om områdets naturverdier (ulike biotoper), kulturminner, friluftsliv, skogtilstand, 

vannhusholdning (vannavrenning), løsmasseforekomster, fiskeriinteresser, båtferdsel. 

Dokumentasjonen skal være utfyllende og ikke begrenses bare til verneverdige forhold, men også 

omfatte lokale kvaliteter. Det er særlig viktig å ha god dokumentasjon i område for ledningstrasser, 

anleggsområde, lager og transportområder. 

b. Teknisk beskrivelse av anlegget med ledningsdimensjoner, pumpestasjoner, beregnede kapasiteter 

m.m. 

c. Topografisk kart og ortofoto over anleggets plassering med beskrivelse av nåværende tilstand med 

hensyn til bilveier, traktorveier, stier, hytter, skog og utmark, bekker, fuktområder, sjø- og 

gruntvannsområder mv. 

d. Beskrivelse av tiltakets gjennomføring med hensyn til anleggsgrøft, anleggsveier, lagerområder, 

masseoverskudd, massetilførsel, hogstavfall og tilstand for ferdig anlegg. Det er særlig viktig å 

beskrive eventuelt behov for tyngre bearbeiding som sprenging, større masseforflytninger og 

lignende. 
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29 Renovasjon 
jf. pbl. § 11-9 nr. 6 

 

29.1 Krav til utforming 

Kommunens renovasjonsforskrift skal følges. 

 

Renovasjonsløsninger for byggetiltak legges under bakkenivå eller i bebyggelsen. Kravet gjelder ikke 

for frittliggende småhus- og fritidsbebyggelse. 

 

29.2 Renovasjonsteknisk plan 

Enhver som fremmer forslag til reguleringsplan plikter å utarbeide en renovasjonsteknisk plan for det 

området planforslaget omfatter. Planen skal godkjennes av Fredrikstad kommune før planen vedtas. 

 
Ved søknad om tiltak som kan unntas fra regulering skal renovasjonsteknisk plan utarbeides og 
godkjennes av Fredrikstad kommune før igangsettingstillatelse gis. 
 
29.3 Plassering 

Anlegg for renovasjon bør plasseres på utbyggers eiendom. 
 
 

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.  
 

 

31 Forurensing 
jf. pbl. § 11-9 nr. 6 

 

Det skal foretas undersøkelser av om det er forurensning i grunn i utsatte områder før igangsetting 

av tiltak. 
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34 Massehåndtering 
jf. pbl. § 11-9 nr. 8 

 
34.1 Rene masser 

Håndtering og transport av rene masser skal avklares i forbindelse med planprosessen for den 

reguleringsplanen som bidrar til masseoverskuddet.  

 

34.2 Massemottak og deponi 

Deponi av masser er kun tillatt for rene masser. Det kan i reguleringsplan fastsettes at det tillates 

mottak og deponi av urene masser. Fyllingsnivå i deponi skal fastsettes i reguleringsplan.  

 

34.3 Deponi på dyrket mark 

Deponering av masser på dyrket mark skal unngås. Unntak kan gjøres for varig deponering av masser 

som egner seg som dyrkingsmedium, og som ikke forringer arealets produksjonsevne.  

 

 

AREALKATEGORIER 
 

36 Næring 
jf. pbl. § 11-10 nr. 2 

 

36.1 Fortetting 

I næringsområder og områder der næring inngår som formål skal reguleringsplaner vise hvordan 

areal til næring kan brukes mer intensivt.  

 

36.2 ABC-prinsippet 

All lokalisering av næring skal skje etter ABC-prinsippet. 

 

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

 

40.1 Friluftsliv 

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.  
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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.  

 

 

41 Landbruks-, natur- og friluftsformål: Landbruk 
jf. pbl. § 11-11  

 

41.1 Næringsutvikling i landbruket 

a. Generelle krav 

Nye landbruksbygg skal være stedstilpasset og følge god byggeskikk for området, samtidig som de 

skal være praktiske og tilpasset dagens driftsformer. Bygget skal normalt ha saltak. Av hensyn til 

jordvernet skal nye bygg i utgangspunktet ikke plasseres på dyrket mark.  

 

b. Redegjørelse for konsekvenser 

Ved etablering av tilleggsnæring skal virksomheten fortrinnsvis innpasses i eksisterende 

bygningsmasse. Alle næringsutviklingstiltak skal gjennomgå en nøye vurdering i forhold til 

konsekvenser. Det skal redegjøres for konsekvensene for følgende temaer knyttet til tiltaket, gården 

og omgivelsene: 

_ Trafikkavvikling 

_ Parkering 

_ Støy - plassering av støykilder, støyskjerm 

_ Lukt 

_ Støv 

_ Forurensing 

_ Håndtering av husdyrgjødsel - lagring og spredning 

_ Brann- og eksplosjonsfare 

_ Grunnforhold 

_ Bygningsutforming og arkitektur 

_ Kulturminner 



33 
 

_ Hvordan virksomhetens aktivitet og plassering påvirker landskapsbildet 

_ Hvordan virksomhetens aktivitet og plassering påvirker driften på gården for øvrig 

_ Plassering av husdyrbygninger i forhold til krav om beiting og mosjon. 

Listen er ikke uttømmende og omfanget vurderes ved hvert enkelt tiltak. 

 

41.2 Tiltak som inngår i landbruksbegrepet (jf. veileder Garden som ressurs) 

a. Kårboliger (Jf. Rundskriv M-4/2003) 

Kårbolig kan tillates oppført ved generasjonsskifte for å sikre kontinuerlig drift. Det skal ikke 

være tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen. Behovet må vurderes opp 

mot eiendommens næringsgrunnlag og virksomhet. Kårboligen skal knyttes til gårdstunet og grunnen 

tillates ikke fradelt 

 

b. Driftsbygninger 

Bygget skal i den grad det er hensiktsmessig og mulig plasseres i tilknytning til gårdstunet. 

Driftsbygninger tilpasset brukets størrelse og drift.  

 

c. Veksthus med hovedsakelig planteproduksjon 

Veksthus tillates der størstedelen av bygningen brukes til produksjon av planter.  

 

d. Samdrift/samarbeidstiltak 

Med dette menes tiltak der to eller flere brukere går sammen om å produsere kjøtt, egg, livdyr, melk, 

holde redskapshus, grønnsakslager o.l. Plassering uavhengig av gårdens tun og fradeling til formålet 

kan tillates for samarbeidstiltak hvis det ut fra forutsetninger om finansiering, samarbeidsmiljø og 

lignende er naturlig.  

 

e. Andre tiltak/aktiviteter (hestehold, verksted og lignende som inngår i landbruksbegrepet) 

Det forutsettes fortrinnsvis innpassing eller ombygging av eksisterende bygg. Ved behov for nybygg, 

bør disse ikke overskride de arealstørrelser på øvrige bygg som er på bruket.  

 

41.2 Tiltak som ikke inngår i landbruksbegrepet og som krever dispensasjon fra pbl (jf. veileder 

Garden som ressurs) 

a. Generelle krav 

Det stilles samme krav til estetisk utforming og ivaretakelse av tunutforming, kulturlandskap og 

jordvern som for landbruksbygg. Det forutsettes videre at virksomheten i vesentlig grad ikke forringer 

områdets verdi for friluftsliv, dets naturverdier og heller ikke forsterker miljøulempene i området. 

Dersom aktiviteten/næringen vokser utover hva som naturlig kan knyttes til gården og den medfører 

vesentlige ulemper for nærmiljøet, kan videre utvidelse nektes. Virksomheten må da henvises til 

næringsområde.  

 

b. Eksisterende landbruksbygg 

Der hvor det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg eller utnytte den ressursen dette 

representerer, kan det gjennom dispensasjon gis tillatelse til bruksendring til annen virksomhet. 

Mindre tilbygg og påbygg som følge av bruksendringen kan også tillates. 

 

c. Rideanlegg 

På landbrukseiendommer med ordinær landbruksdrift, kan det tillates rideanlegg tilpasset 

internasjonale mål. Rideanlegg kan omfatte ridehall med tilhørende kontor, garderobe, sanitær, 

overnatting og forsamlingsarena for kursdeltagere og staller med tilhørende utstyrsrom. Ved bygging 
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av ridehall skal det legges frem en plan over utearealer med ridestier av tilfredsstillende omfang hvor 

nødvendige grunneieravtaler er inngått 

 

d. Veksthus med hovedsakelig innkjøpte varer 

Veksthus der en vesentlig del av virksomheten er salg av innkjøpte varer, kan tillates innenfor 

rammen av de generelle kravene. 

 

e. Andre bygg på gårdsbruk 

Det kan tillates etablering av næring på gårdsbruk som fordrer oppføring av nye bygg. Det forutsettes 

at næringen har utgangspunkt i gårdens ressurser og kompetanse.  

 

 

42 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Jf. pbl § 11-11 nr 3 

 

42.1 Brygger 

a. Følgende gjelder både for områder avsatt til «bruk og vern av sjø og vassdrag» og områder avsatt 

til «småbåthavn» 

- Nye brygger tillates kun innenfor områder avsatt til småbåthavn. 

- Det tillates ikke kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen sandtype, på land og i sjø.  

- Varig oppankring av båter/husbåter/flytende hytter og andre midlertidige konstruksjoner og anlegg 

er ikke tillatt. 

- Bøyer og moringer tillates ikke, unntatt av bøyer/markeringer for bading eller til andre 

vannaktiviteter for allmennheten. 

 

b. Føringer for både for småbåtanlegg og enkeltbrygger: 

- Brygger skal plasseres slik at behovet for mudring minimeres. 

- Material og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering.  

- Brygger skal plasseres slik at de ikke dominerer landskapet.  

- Båter liggende i bøye er ikke tillatt.  

- Det er ikke tillatt å etablere rekkverk/levegger, lyssetting, flaggstenger eller andre privatiserende 

elementer på eller ved brygga.  

- Det skal gjøres rede for hvordan parkering, trafikk, vinteropplag, støy, forholdet til naboer og 

allmennhetens rett til ferdsel er ivaretatt.  

 

c. Føringer for vurdering av dispensasjon ved endring, riving og gjenoppføring av lovlig etablert 

brygge. 

- Ved riving og gjenoppføring av brygge skal det vurderes å samle mindre frittliggende brygger til 

felles bryggeanlegg.  

- Eventuelle bøyer/moringer skal vurderes fjernet. 

- Brygge skal kun dekke behovet for fortøyning av én mindre fritidsbåt (18-23 fot), med unntak av 

mindre fellesanlegg. 

- Sprengningsarbeider tillates ikke.  

- Støping i sjøbunn i form av tett konstruksjon/bølgebryter tillates ikke. 

 

 

 


