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1 Sammendrag 
 

Formålet med planarbeidet er å fortette eiendommene med variert konsentrert 
bebyggelse. Prosjektet skal ivareta et grønt hagepreg som er typisk for 
området. 
 
Planområdet ligger i Sarpsborg sentrum, med gangavstand til Sarpsborg bussterminal og 
Storbyen kjøpesenter, Sarpsborg torg, gågata/St. Marie gate, bibliotek, svømmehall, 
skoler og Kulåsparken. 
 
Det er lagt vekt på analyser og arkitektoniske vurderinger for å få frem et prosjekt som 
legger til rette for fortetting i sentrumsområdet samtidig som det tilpasser seg 
omkringliggende bebyggelse.  
 
Planforslaget er utarbeidet av BAS arkitekter AS. Tiltakshaver er Dronningensgate 
Atrium AS.  
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Figur 1 Foreløpig skisseprosjekt illustrerer hvordan ny bebyggelse kan innpasses i tråd med 
reguleringsbestemmelsene. 3D-illustrasjonen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Illustrasjonen er ment å 
gi en oppfatning av reguleringsplanens mulighetsrom 

 
BAS arkitekter AS har også utarbeidet illustrasjonsprosjekt for ny bebyggelse samt illustrasjonene i 
planbeskrivelsen (der annet ikke er spesifisert). Ved bruk av disse bes det om at det tas kontakt på 
forhånd, slik at vi kan bidra med illustrasjoner med god trykkvalitet. 

 
 
 

2 Bakgrunn for reguleringssaken 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å fortette eneboligområdet i tråd med typologi 
suburban-tett bebyggelse som beskrevet i ny Kommunedelplan sentrum 2019-2031: 
Ved regulering av flere eiendommer under ett kan det utvikles rekkehus, og mer 
sammenhengende tett/lav bebyggelse med maksimal høyde 15 meter. Det skal være 
variasjon i høyder innenfor planområdet. Det vil si at de maksimale høydene kun kan 
omfatte en del av bebyggelsens fotavtrykk for den bebyggelsen som ligger ut mot 
Skolegata. Boligene skal utvikles i grønne omgivelser, med gode uteplasser i direkte 
kontakt med boligen. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet vil rives ved 
utbyggingen.  
 



Kvartal 314 nord Nasjonal planID: 3003 12050 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 6 av 35 

2.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Dronningensgate Atrium AS og plankonsulent er BAS arkitekter AS.  
 

2.3 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Sarpsborg 
sentrum sør, mellom Dronningens 
gate og Skolegata. Vest for 
Dronningens gate ligger 
Sarpsborghallen og St. Olav vgs. 
Øst for Skolegata (og sør for 
planområdet) ligger 
Sandesundsveien barneskole. 
Området karakteriseres i dag av 
frittliggende eneboligbebyggelse i 
et nord-sørgående belte med 
innslag av høyere/tettere 
bygningstypologier, deriblant 
boligblokker, skoler og idrettshall. 
Sarpsborg bussterminal og 
Storbyen kjøpesenter ligger i 
gangavstand, ca. 500 meter nord 
for planområdet. Kulåsparken, 
med gode rekreasjons- og 
turmuligheter, ligger ca. 150 meter 
øst for planområdet.  

 
Figur 2: Illustrasjon over planområdets beliggenhet Planområdet er markert med oransje. . 

 
 
 

2.4 Krav om konsekvensutredning  

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og hvilke planer og 
tiltak som omfattes av forskriften fremgår av § 6, § 7 og § 8.  Tiltaket utløser ikke krav 
om konsekvensutredning. 
 

3 Planprosessen 
 

3.1 Forhåndsvarsling 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert 05.07.2019 i Sarpsborg Arbeiderblad og på 
Sarpsborg kommunes nettside www.sarpsborg.com.  
Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: 

 Fagmyndigheter – grunneiere - naboer 
 

http://www.sarpsborg.com/
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3.2 Innkomne innspill 

Det kom inn 11 innspill til planarbeidet ved varsel om oppstart.  Det er laget et kort 
sammendrag av disse.  Under hvert innspill er det beskrevet hvordan dette er lagt til 
grunn i planarbeidet. Dette sammendraget er et eget vedlegg til saken ved 
planbehandling. 
 

3.3 Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn 
og unge 

Eiendommene er i dag private boligtomter.  
Planområdet ligger nær Sandesundsveien skole. Oppstart er varslet per e-post til skole 
og elevråd.  
 

4 Planstatus og rammebetingelser  
 

4.1 Fylkeskommunale planer 

 
Fylkesplan Østfold mot 2050: 
Østfold har høy befolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som bidrar 
til å nå viktige nasjonale mål for klima, areal og transport. Jordvernmålet og utviklingen 
i fylket, tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Fortetting og 
transformasjon er løsningen for en bærekraftig arealforvaltning og for å nå målene om 
at vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må også 
skje med kvalitet slik at man skaper trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, 
frie for skadelig støy og luftforurensning. 
 
Fylkesplanen gir føringer for hele Østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats fra en 
rekke samfunnsaktører for å nå sine mål. 
 

4.2 Kommuneplanens arealdel evt. også kommunedelplaner 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026: Relevante føringer for planarbeidet er bl.a. 
målsettingen om at minst 50 % av boligbebyggelsen skal skje innenfor 2 km fra 
Sarpsborg sentrum. Planområdet ligger i Sarpsborg sentrum sør. Kommuneplanens 
arealdel er under revidering.  
 
Kommunedelplan for sentrum 2019-2031: Planområdet ligger innenfor område for 
kommunedelplan for sentrum. Planområdet har sentrumsformål i sentrumsplanen, og 
ligger innenfor område avsatt til suburban-tett bebyggelse. Dette betyr for 
enkeltprosjekter frittstående bebyggelse med maks høyder på 11,5. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplan innenfor suburban-tett bebyggelse åpnes det for en noe høyere 
utnyttelse med 15m møne/indre gesims. Det kreves variasjon både i høyder og 
fasadeuttykk. 
 
Kommunedelplan for klima og energi 2011-2020 
Gjennom temaene areal og transport, energibruk i bygg, forbruksmønster og avfall, 
tilpassing til klimaendringer og kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid er 
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planen et fundament for kommunens strategiske og konkrete arbeid for å bedre 
bymiljøet og reduserer Sarpsborgsamfunnets utslipp av klimagasser.  
 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet 

De tre eneboligtomtene er uregulert. Fortau/vegbane i Dronningens gate og Skolegata er 
regulert.  
 
 

4.4 Tilgrensende planer 

 
1. Reguleringsplan St. Olav vgs., 

(PlanID 12017) reguleringsplan 
under arbeid. Oppstart varslet 
15.11.2015. 

2. Detaljreguleringsplan for barneskole 
i sentrum (PlanID 12039), 
Sandesundveien, ikrafttredelsesdato 
2.06.2013. 

3. Grotterødløkka, eldre 
reguleringsplan, ikrafttredelsesdato 
22.04.1921 
 

                                                                                               
Figur 3: Tilgrensende planer 

4.5 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet 

 
 Renovasjonsforskriften med retningslinjer (2010/2014) 
 Veinorm for Sarpsborg kommune (2017) 
 Trafikksikkerhet: Handlingsprogram 2016- 2019, revidert 6.6.2018 
 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017). 
 Boligpolitisk plattform (2015) 
 Kommunedelplan skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026 

 

4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

 
Nr. Navn/tema Dato Aktuell 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 
areal- 
og transportplanlegging 

26.09.2014 x 

 Barn og unge i plan og byggesak  x 
T-2/08 Om barn og planlegging 12.06.2008 x 

 Rikspolitiske retningslinjer for Barn og planlegging 29.06.2016 x 
T-1179 Estetikk i plan- og byggesaker 01.04.1997 x 
DN Håndbok 
23 

Grønn by ... arealplanlegging og grønnstruktur Juli 2003 x 

T-1267 Fortetting med kvalitet (MD) 01.12.1998 x 
BGF Blå-grønn faktor (Framtidens byer, MD) 28.01.2014 x 

http://webhotel3.gisline.no/webplan_0105/gl_planarkiv.aspx?planid=12044
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NVE 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar 22.05.2014 x 
NVE 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred April 2014  
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging 
Des. 2016 x 

TA-2115 Veileder til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging 

Jan. 2017 x 

 SPR for klima og energiplanlegging i kommunene 04.09.2009 x 
N-100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 01.06.2014 x 
T1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging 
30.05.2012 x 

 Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming 
2015-2019 

Jan. 2016 X 

M820/2017 Veileder til forurensingsforskriften kap. 2 Sept. 2017 X 
TA-2671 Registrering og vedlikehold av 

lokalitetsinformasjon i databasen 
Grunnforurensing 

24.06.2010  

 

5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende 
forhold 

 

5.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 
Arealtype/Dagens 
arealbruk 

Areal (daa) 

Boligområde 1,6 daa 
Vei 0,45 daa 

 

5.2 Stedets karakter 

Bebyggelsesstruktur 
Store deler av planområdet er private eneboligeiendommer med eneboliger og hage. 
Eksisterende eneboliger innenfor planområdet er tre frittliggende eneboliger fra 
tidlig/midten av 1900-tallet. Planområdet ligger i et brytningsområde der 
eneboligbebyggelsen møter høyere og tettere bebyggelsesstrukturer. Nord og sør for 
planområdet (Mellom Dronningens gate og Skolegata) ligger frittliggende 
småhusbebyggelse med store hager. Vest for planområdet ligger Sarpsborghallen og St. 
Olav videregående skole. Sørøst for planområdet ligger Sandesundveien skole. Nordøst 
for planområdet (mellom Skolegata og Sandesundveien) ligger markant større 
boligbebyggelse med tre etasjer i form av karré og lamellblokker. Området 
karakteriseres av eneboligbebyggelse med innslag av større/tettere typologier.  
 
Bebyggelsen mellom Dronningens gate og Skolegata har en tydelig 
bebyggelsesstruktur, der hovedvolumene er inntrukket med forhage mot Dronningens 
gate. Mot Skolegata ligger bebyggelsen i gatelivet. Det er en tydelig volummessig 
tyngde ut mot gate, karakterisert av luft/åpning mellom volumene, særlig i bakkant.   
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Eksisterende situasjon: bebyggelsesmønster 
er inntrukket bebyggelse fra Dronningens 
gate og bebyggelse i gatelivet mot 
Skolegata.   

Eksisterende bebyggelsesstruktur – oppdelt-
punktvis. Siktlinje (indre) bør videreføres. 
Planen tilrettelegger for bebyggelsesstruktur 
og tetthet som følger eksisterende premisser. 
Ingen dype volumer. 

 
Estetikk/byform 
Boligbebyggelsen i området er av ulik alder og typologi.  De fleste eneboligene langs 
Dronningensgate og Skolegata er bygget på 20-30-tallet, med trekk fra jugend-perioden. 
Svært mange av boligene er utvendig endret og utvidet med tilbygg av varierende 
størrelse. De større boligkompleksene er av varierende alder og introduserer større og 
tettere typologier, fra 3-etasjers lamellblokk (Sandesundveien 39) bygget i 
funksjonalistisk stil til 1990-tallets karrébebyggelse med svalgang (Sandesundveien 35). 
Eneboligbebyggelsen har en tydelig punktvis vertikalitet, med spisse tak og stående 
vinduer, mens blokkbebyggelsen i større grad fremstår horisontal med liggende 
vindusbånd.  
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Figur 4 Gatefoto fra Skolegata (over) og Dronningensgate (under) mot planområdet fra nord 

 
 

 
Figur 5 Eksisterende bebyggelse 
innenfor planområdet 

  

 

5.3 Eiendomsforhold 

 
Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det 
framkommer i kommunens eiendomsregister 24.6.2019: 
 
Gnr/Bnr Eier/Adresse 
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1/983 Dronningensgate Atrium AS / Dronningens gate 66 
1/969 Dronningensgate Atrium AS / Skolegata 27 
1/968 Dronningensgate Atrium AS / Skolegata 29 
1/1934 Sarpsborg kommune (vegareal) 

 

5.4 Landskap og fjernvirkning 

Lokalklima: Fremherskende vindretning er nordøst-sydvest, og følger omtrent retningen 
på Dronningens gate. Planområdet anses å ikke være spesielt vindutsatt.  
Topografi: Planområdet er relativt flatt.  
Solforhold: Sarpsborghallen gir slagskygge på nordre del av kvartalet på kveldene, men 
utover dette er det gode solforhold.  
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Fylkeskommunen informerer i sitt innspill at de vurderer Dronningens gate 66 som et 
kulturminne av lokal verdi (del av et område med lokal verdi). Planen forutsetter av 
denne bygningen rives. Verken området eller bygget er vernet i gjeldende sentrumsplan 
(2019) for Sarpsborg kommune. Bygningen i Dronningens gate 66 ble vurdert for vern 
(temakart bygninger vurdert for Gul liste, 18.05.2019, Sarpsborg kommune) og tatt ut 
av Gul liste i forbindelse med revisjon av sentrumsplanen (Sarpsborg kommune, 2019). 
Bygningene innenfor planområdet eller området det ligger i er ikke registrert som 
kulturminner verken i Askeladden, kulturminnesøk (RA) eller i Sarpsborg kommunes 
kommunekart hensynssone bevaring. Planområdet berører ikke, og ligger ikke til, 
områder registrert i NB-registeret, KULA-registeret, lokaliteter eller enkeltminner. Det 
vurderes på bakgrunn ovennevnte at det ikke er kulturminner eller kulturmiljøer 
innenfor planområdet. Det vurderes derfor å ikke være nødvendig med ytterlige 
verneverdivurderinger innenfor planområdet, når dette er vurdert i overordnet plan, i 
tillegg til at stedets karakter, vurdering av estetikk og byform og tilhørende analyser er 
lagt til grunn for utarbeidelse av plangrep. 
 

5.6 Naturverdier  

Det er ikke registrert særskilte naturverdier innenfor planområdet. Innenfor planområdet 
ligger i dag tre eneboliger med tilhørende private hager.  

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Det er ikke registrert områder/uteområder med rekreasjonsverdi innenfor planområdet.  

5.8 Trafikkforhold 

Eiendommene har i dag adkomst fra Dronningens gate, Valkyriegata og Skolegata. Alle 
de tre gatene har fartsgrense 30 km/t.  Det er ikke registrert noen trafikkulykker 
innenfor eller tilgrensende planområdet (kilde: Statens Vegvesen, Vegkart). Det er 
registrert én trafikkulykke i Dronningensgate nord for planområdet. Det foreligger ikke 
tall på ÅDT for Dronningens gate, Skolegata eller Valkyriegata. Sandesundveien har 
ÅDT på 1401. Sandesundveien er kommunal samlevei. Det forventes ikke like høy 
ÅDT på de øvrige veiene.  
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Kollektivtilgjengelighet: Planområdet ligger ca. 400 m fra Sarpsborg bussterminal. 
(luftlinje). Det er per 2020 god kollektivdekning.  Ca. 200 m (luftlinje) til busstopp 
Grotterødløkka og Sangerhuset.  
Gang- og sykkel: Både Dronningens gate, Valkyriegata og Skolegata har tosidig fortau.  
Parkering: Eksisterende eneboliger har parkering på egen grunn. Det er 
gateparkering/soneparkering i området forøvrig.  
 

5.9 Barns interesser 

Barnetråkk i Sarpsborg sentrum 20161:  
Sarpsborghallen og området rundt er i temakart barnetråkk i Sarpsborg sentrum 
(tilhørende sentrumsplanen) markert som: badeområde, fine steder barn liker, snarveier 
og lekeområde. Kvartalene rett nord og nordøst for området er markert som: 
Trafikkpunkt, fine steder barn liker og lekeområde. Manuell opptelling av antall 
skolebarn i barnetråkkregistreringen viser : Skole- og fritidsveg: Dronningens gate: 11-
30 elever Skolegata: 31-67 elever Valkyriegata: 1-10 elever.  
 
Skolegården på nye Sandesundveien barneskole er ment å være et nærmiljøanlegg, et 
samlingssted for barn og unge som bor i nærheten også på fritiden og på kveldstid. I 
skolegården er det også blant annet ballbinge, taubane, løpebane, bordtennisbord, 
akebane, klatrevegg og husker. 
 
Det er ikke markert behov for etablering av sentralt lekefelt eller nærlekeplass i dette 
området i sentrumsplanens temakart «lekeplassdekning». Planområdet er innenfor 
dekning grendelekeplass. 

5.10 Sosial infrastruktur 

Skoler: Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til barneskole (Sandesundveien skole) 
og videregående skole (St. Olav Videregående skole). Sarpsborg hovedbibliotek ligger 
150 m unna.  Kruseløkka ungdomsskole ligger 500 m unna (luftlinje)  
Barnehager: Det er flere barnehager i umiddelbar nærhet (under 1 km luftlinje), bl.a. 
Grotterødløkka, Vingulmork, frikirken, St. Olavs, Kulås, Snarveien FUS og Bikuben. 
 

5.11 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i dag relativt flatt, uten helning eller bratte terrengformasjoner. Det 
består av eneboliger med private hager, og det er ikke gjort særskilte tiltak for universell 
tilgjengelighet for disse.  
 

5.12 Teknisk infrastruktur 

VA: Eksisterende eneboliger er knyttet til kommunalt vann og avløp. 
Vannledningsnettet antas å ha kapasitet til å dekke behovet for 20 boenheter. 
Fjernvarme: Ligger innenfor konsesjonsområde fjernvarme, se bestemmelser i 
sentrumsplanen  

                                                 
 
 
1 Skoleveianalyse, Sarpsborg kommunes kartklient, samt temakart barnetråkk sentrumsplan Sarpsborg 
2019. 
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Overvann: Flomveier i Skolegata. Eksisterende eneboliger håndterer overvann på egen 
grunn.  
Energiforsyning: Området inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon. Trafo som betjener planområdet ligger i Skolegata 36.  
 

5.13 Grunnforhold 

Grunnforhold og områdestabilitet: Geoteknisk rapport er utarbeidet av Geoteknikk 1, 
18.02.20. Rapporten er vedlagt plansaken i sin helhet. Planområdet ligger i et område 
med løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Det er synlig berg i 
dagen innen relativt kort avstand øst for byggeområdet. Totalsonderinger påviser berg i 
dybdeintervall fra ca. 5,5 til 7 meter under dagens terreng. Det er antatt 
grunnvannsstand 1,5 til 2 meter under terreng. Planområdet ligger på kote 41. Marin 
grense er ca. 171 moh. Tiltaket anses ikke å ha noen innvirkning på stabiliteten, og 
terreng- og områdestabiliteten anses å være tilstrekkelig innenfor tiltaksområdet.  
Forurensning: Det er ikke registrert forurensning i planområdet. Etter som urban grunn 
generelt ikke er ren kan det være mistanke om forurensning. Ved eventuell forurensning 
kreves det tiltaksplan for graving og flytting av masser. I tråd med sentrumsplanen 
paragraf § 4.9 Grunnforurensning er tiltaksområdet vurdert da tiltak vil innebære 
terrenginngrep eller gravearbeider. Det er ikke funnet flyfoto eller andre historiske 
kilder (kartverkets historiske kart over Sarpsborg, Sarpsborg kommunes bildearkiv) som 
viser forurensende aktivitet innenfor planområdet.  
 

5.14 Støyforhold 

Planområdet ligger ikke innenfor gul eller rød støysone, så det vil ikke fremsettes 
spesielle krav om hensyn til støy.  

5.15 Luftforurensing 

Planområdet er utsatt for luftforurensning, jfr. temakart luftforurensning i 
sentrumsplanen. Det er tilsvarende luftforurensningsgrad i resten av sentrumsområdet.  

Tema luftforurensning er beskrevet og begrunnet i vedlagt ROS-analyse. Det anses på 
bakgrunn av utredningen gjort til detaljreguleringsplan for Sandesundsveien skole, 
Vedlegg A3 – Utredning av luftforurensning (COWI, 2012) ikke være nødvendig å 
gjøre ytterligere utredning av luftforurensning i plansaken.  

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er gjennomført en helhetlig ROS-analyse for eksisterende situasjon samt for 
regulerte tiltak. Det er 6 er særskilte punkter i eksisterende situasjon som krever fokus 
og er utredet i ROS analysen. Utover disse er det ingen andre punkter i eksisterende 
forhold som er nødvendig å trekke frem, utover det som fremkommer av de øvrige 
punktene under kapittel 5.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Innledende analyser og alternativvurderinger 

 

6.1.1 Analyser 

Gjennom planprosessen er det testet mange ulike plangrep. I hovedsak har 
alternativvurderingene inneholdt varianter av fortettingsgrad, vurderinger av struktur, 
plassering av bygg, takformer og fotavtrykk. Ulike strukturelle grep har blitt testet opp 
imot krav til arealer for uteopphold, bokvalitet og gjennomførbarhet for tiltakshaver.  
 
Innledende vurderinger og befaringer viste at planområdet ligger i et område 
karakterisert av frittliggende eneboligbebyggelse fra 1920-tallet (samt noe nyere 
bebyggelse) med innslag av høyere og tettere typologier. Eksisterende 
bebyggelsesstruktur har tydelige siktlinjer og byggelinjer som er forsøkt videreført i 
reguleringsplanen.  Se diagram kap. 5.2  
 

 
 
Åpenhet og tilrettelegging for gående og syklende på bakkeplan er viktig i fremtidig 
utbygging. Det private uteoppholdsarealet på bakkeplan bør være lett tilgjengelig for 
alle beboere, og fra alle retninger. Enten mellom eller gjennom bebyggelsen. 
 
Det har blitt gjennomført 
enkle prisnippskisser for 
vurdering av typologi sett 
opp mot prinsipper om 
siktlinjer, struktur mv. 
Det er jobbet videre med 
alternativ med 
punktbebyggelse og 
stokkbebyggelse 
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 punkter Små punkter 

   
L stokkbebyggelse karrè 

 
De følgende alternativene representerer reelle alternativer til fortetting og viser ulike 
muligheter for arealeffektiv utnyttelse i tråd med kommunens føringer. Det presenteres 
under to ulike prinsipper som det er gjennomført utvidede studier for på uttrykk, 
takform og høyder. I alternativvurderingen presenteres hovedform og prinsippsnitt for 
de to alternativene. Endelig plangrep bygger videre på alternativvurderingen og de 
innledende undersøkelsene.   
 

6.1.2 Alternativ 1 

  
 
Hovedgrep: Det ble foreslått tre bygningskropper i 3-4 etasjer som henvendte seg til 
hver sin gate med passasjer mellom bygningskroppene. Innkjøring til parkeringskjeller 
fra Skolegata.  
Kvaliteter: Bygningsmassen er oppdelt i mindre bygningsvolumer. Åpne passasjer 
mellom alle bygningene skaper visuell og fysisk åpenhet gjennom området.  
Utfordringer: oppdelingen i tre volumer bryter noe med den overordnede strukturen 
med bebyggelse som henvender seg mot Skolegata og Dronningensgate med åpnet rom 
i mellom. De tre bygningsvolumene gir åpne passasjer, men gir smale og oppdelte 
uterom for bebyggelsen. For bokvalitetene gav løsningen litt lite sol for de enhetene 
som ble liggende inn mot passasjer. Kvartalet er lite og tre heiser og tre bygg med ulike 
bæresystemer etc. gir utfordringer for å få til en rasjonell løsning for parkeringskjeller.  
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6.1.3 Alternativ 2 

 

 

 
 
 

 

 
Hovedgrep: To bygningskropper i 2-4 etasjer. En åpen passasje på bakkeplan mot 
Skolegata midt i bygningskroppen og en passasje syd for bebyggelsen mot 
Dronningensgate samt åpnet uterom mot Valkyriegata. Nedkjøring til parkeringskjeller 
ved Skolegata.  
Kvaliteter: Følger bebyggelsens struktur i området med bygningskropper ut mot 
Skolegata og tilbaketrukket mot Dronningensgate med åpent rom i mellom. Det er 
mulighet for passasje gjennom kvartalet i begge retninger ved å dele bebyggelsen mot 
Skolegata i to volumer eller ved å åpne bebyggelsen på bakkeplan.  Dette alternativet 
gir bedre solforhold for boligene nord for kvartalet når åpenheten mellom bygningene 
videreføres gjennom planområdet. Dette gir også bedre solforhold for ny bebyggelse 
sammenliknet med alternativ 1. 
Utfordringer: Selv om bygningskroppene trapper ned til hhv. 2 og 3 etasjer blir 
bygningskroppene ganske kompakte og skiller seg i større grad ut fra tilliggende 
eneboligbebyggelse. Dette ble vurdert som spesielt viktig i fht. Dronningensgate med 
alleen syd for planområdet som har en annen karakter enn Skolegata og bebyggelse opp 
mot Sandesundveien som i større grad har innslag av mer kompakt bebyggelse.  
 

 

6.2 Endelig plangrep – sentrale momenter 

Endelig plangrep er basert på alternativ 2, med to rekker med bebyggelse og hage i 
mellom - med krav til passasjer gjennom kvartalet. Bebyggelsen følger siktlinjer og 
byggegrenser i området - ut mot fortau i Skolegata og tilbaketrukket ca. 5 meter fra 
Dronningens gate. Det åpne rommet mellom bygningskroppene ligger som en 
forlengelse av hageområdene mellom eneboligene nordover og sydover. 
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Bebyggelsen mot Dronningens gate etableres som et bygningsvolum i 3 etasjer med 
saltak for best mulig tilpassing til villaområdet og alleen sydover i Dronningensgate. 
Deler av toppetasjen kan etableres som takterrasse, forutsatt at saltaksformen beholdes. 
Syd for bebyggelsen holdes det åpent en gangpassasje fra Dronningens gate inn til felles 
bakhage.  
 
Bebyggelsen mot Skolegata kan etableres i 3-4 etasjer. Bebyggelsen skal trappes ned 
mot syd og øverste etasje skal være inntrukket på alle sider med unntak av fasade mot 
hage. Bebyggelsen mot Skolegata skal også utformes med fasader som tydelig brytes 
opp i vertikale deler slik at bebyggelsen framstår som satt sammen av flere 
bygningskropper. Det tillates svalganger forutsatt at de bygges delvis inn og utformes 
slik at de ikke danner tydelige horisontale linjer i bygningskroppens hele lengde. På 
bakkeplan skal deler av bebyggelsen trekkes tilbake for å skape definerte 
inngangspartier til hver boenhet tilbaketrukket fra fortau. Det vil gi variasjon i fasade på 
gatenivå. Det skal også tilrettelegges for en åpen gjennomgang på bakkeplan fra 
Skolegata inn til felles uteoppholdsareal med mulighet for gjennomgang til 
Dronningensgate. Nedkjøring til parkeringskjeller etableres i syd mot Skolegata.  
 
Mellom bygningskroppene etableres et felles grønt område med uteoppholdsareal og 
lekeplass. Det felles uteoppholdsarealet imellom bygningskroppene er en videreføring 
av situasjonen i området nordover og sydover. 
 

 
Figur 6  Rekkehus med saltak i grønn farge og konsentrert bebyggelse mot Skolegata i oransje 
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Figur 7 Forslag til grunnplan 

 

6.3 Planlagt arealbruk 

 
Sosi-kode Formål Areal m2 

 Bebyggelse og anlegg  
1113 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 1156,8 
1550 Renovasjonsanlegg 27,4 
1600 Uteoppholdsareal 402,2 

 Sum 1586,4 
   
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

2011 Kjøreveg 247 
2012 Fortau 207,5 

 Sum 454,5 
   

Sum  2040,9 
 

6.4 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1 og 2) 
I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder Grad av utnytting (H-2300, 
2014) faller bygninger med fire eller flere boenheter og inntil fire etasjer inn under 
begrepet «lavblokk».  
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Sentrumsplanens typologi «suburban-tett»-bebyggelse beskriver «rekkehus og mer 
sammenhengende tett/lav bebyggelse med maksimal høyde. Dette tilsvarer 4-5 etasjer» 
der de maksimale høydene kun kan benyttes på deler av bebyggelsen.  
Reguleringsplan for kvartal 314 nord benytter formål boligbebyggelse-blokkbebyggelse 
da dette er mest forenelig med sentrumsplanens intensjoner. Variasjon i høyder, tilgang 
til uteområder og grad av utnytting sikres i plankart og bestemmelser.  
 
 

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.5.1 Plassering og utforming 

Bebyggelsens plassering begrenses av byggegrenser i plankartet. Byggegrense ligger ut 
mot fortau i Valkyriegata og Skolegata, mens byggegrense er tilbaketrukket mot 
Dronningens gate, ca. fem meter. Byggegrensene sikrer åpenhet mellom 
bygningsvolumene slik at området ikke tettes igjen mot Valkyriegata. Grepene har som 
hensikt å videreføre områdets bebyggelsesstruktur. Det åpnes for ca. 25 enheter, men 
antall er ikke innregulert og vil avhenge blant annet av leilighetenes størrelse. 
Eksisterende bebyggelse forutsettes revet.  
 
Planens bestemmelser sikrer variasjon i høyde og materialbruk. Planens bestemmelser 
sikrer også at alle leiligheter/enheter skal ha tilgang på gode uteoppholdsarealer i tråd 
med sentrumsplanens formål.  Bestemmelsene sikrer også at uteoppholdsareal på 
bakkeplan er tilgjengelig og forbundet med de tre tilliggende gateløpene for å sikre 
tilgjengelighet for gående og syklende og mulighet for snarveier igjennom området. 
Planen åpner for at området kan fortettes med bebyggelse med gesimshøyde opp til 11,5 
m og mønehøyde/inntrukken gesimshøyde opp til 15 meter mot Skolegata og gesims 9,5 
meter og møne 12,5 meter mot Dronningens gate. Mot Dronningens gate skal 
bebyggelsen ha saltak. 
 
Parkeringskjeller tillates under hele byggeområdet inkludert under uteoppholdsarealer.  

 
Figur 8. Ny bebyggelse sett fra Skolegata syd, ved nedkjøring til parkeringskjeller. Illustrasjonsprosjekt – 
eksempel på løsning i tråd med planen 
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6.5.2 Tilpasningsanalyse  
 

 
Figur 9 Planområde markert med grått. Lilla streker viser byggelinjer, grønn skravur viser prinsipp med delvis 
åpne bakgårder midt i kvartalene 

Eksisterende bebyggelse består av tre frittliggende småhus i 2 etasjer med 
saltak/mansardtak2. Bebyggelsen mot Skolegata ligger helt ut i gateliv/fortau mens 
bebyggelse mot Dronningensgate er trukket noe tilbake med grøntområde ut mot fortau. 
Bebyggelsen ligger i lange bykvartaler som er typisk for området. Mens det typiske 
Sarpsborg-kvartalet er ca. 60 x 60 meter er det aktuelle kvartalet og kvartalet nord for 
planområdet ca. 150 x 50 meter.  
Eksisterende eller tilliggende bebyggelse står ikke på gul liste eller i SEFRAK 
registeret. Tiltaket forutsetter at all eksisterende bebyggelse rives.  
 

                                                 
 
 
2 Foto av eksisterende bebyggelse kap 5.2 
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Tiltaket åpner for et sammenhengende 
volum i 2-3 etasjer med saltak mot 
Dronningensgate med parkering på 
1.etg plan. Mot Skolegata åpnes planen 
for etablering av et noe større volum i 
3-4 etasjer med takterrasse.   
  
Overordnet tilpasser ny bebyggelse seg 
inn i eksisterende struktur ved å 
forholde seg til byggelinjer mot vei og 
med åpnet grønt rom mellom 
bygningskroppene.  
 
Ny bebyggelse mot Dronningens gate 
tilpasser seg fint eksisterende 
bebyggelse ved bruk av tilbaketrukket 
veggliv og saltak.  

 
Mot Skolegata legges det til rette for et noe mer kompakt bygningsvolum i 3-4 etasjer 
og takterrasse. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Bygningskroppen tilpasser seg områdets 
oppdelte struktur ved å kreve variasjon i fasadene som tydelig gir et vertikalt uttrykk. 
Dette oppnås ved sprang i fasaden, variasjon mellom innebygget og åpen svalgang og 
materialeskift. Bebyggelsen er høyest i det nordre hjørnet og trappes ned mot 
bebyggelsen i syd. Dette både av hensyn til solforhold og at det nordre hjørnet 
henvender seg mot en mer kompakt bebyggelse med leilighetsbygg i 3 etasjer med 
parkeringssokkel i nord/øst (se figur 12 Gatefoto). 
 
Planområdet er i kommunedelplan for sentrum definert som suburban tett bebyggelse. 
Her åpnes det for etablering av «rekkehus og mer sammenhengende tett/lav bebyggelse 
med maksimal høyde. Dette tilsvarer 4-5 etasjer» der de maksimale høydene kun kan 
benyttes på deler av bebyggelsen. Tiltaket er i tråd med sentrumsplanen føringer for 
området.  
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Figur 10 Illustrasjonsprosjekt - bebyggelse i Skolegata sett fra nord. 

 
Figur 11 Illustrasjonsprosjekt - bebyggelse i Skolegata sett fra syd 
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Figur 12 Illustrasjonsprosjekt - bebyggelse i Dronningens gate sett fra parkeringsplass ved Sarpsborghallen 

 
Figur 13 Illustrasjonsprosjekt - bebyggelse i Dronningens gate sett fra nord 

 

6.5.3 Bebyggelsens høyde 

Regulert kotehøyde er i tråd med sentrumsplanens bestemmelser. Maksimalt tillatte 
høyder er angitt som maks kotehøyde i bestemmelsene. Det er satt krav om maks 
prosent for bruk av makshøyde for BBB2 for å sikre variasjon i høyde i tråd med 
sentrumsplanens mål for typologi suburban-tett.   

Bebyggelsens høyder er vurdert mot gjeldende områdestruktur samt gjeldende 
sentrumsplan.  

Felt: Regulert maks gesim s/møne: Gir anledning for: 
BBB1 Gesims 9,5 meter 

Møne 12,5 meter 
Ca. 3 et. med saltak.  

BBB2 Maks bebyggelseshøyde: 
Ytre gesims 11,5 meter 
Indre gesims 15 meter 

Gir anledning for ca 3 et. + inntrukket 4 et. 
på inntil 60 prosent av bygningsmassen 
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Figur 14 Situasjonssnitt  

1: i Dronningens gate // 2: i Valkyriegata // 3: i Skolegata. Illustrasjon viser innregulerte makshøyder.  

 

6.5.4 Grad av utnytting (veileder)Forskrift 

Grad av utnytting er fastsatt for de arealene som er avsatt til byggeområde etter pbl. §§ 
11-7 eller 12-5. Arealutnyttelsen i felt BBB er satt til maks 80 % BYA og 70% for BKS.  
 
felt Felt str Foreløpig skisseprosjekt Utnyttelse % Buffer % BYA 
BBB1 477,9 310 65 5 70 
BBB2 678,3 493 72,7 7,3 80 

 

6.5.5 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Antall boenheter innenfor planområdet anslås til ca. 20-25. Det endelige antallet 
bestemmes på bakgrunn av leilighetenes størrelse og krav til minste uteoppholdsareal.   
 

6.6 Boligmiljø/bokvalitet 

Planen tilrettelegger for et fortettingsprosjekt med leiligheter i ulike størrelse med god 
tilgang til lekeareal og uteoppholdsareal både på bakkeplan og i form av private 
balkonger og terrasser. Det er gang- og sykkelavstand både til skole og barnehager samt 
Sarpsborg sentrum med bussterminal, kjøpesenter, gågate, bibliotek og andre 
sentrumsfunksjoner. Det er også kort vei til Kulåsparken med lyssatt tursti, lekeplass, 
treningsapparater og scene.  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/grad-av-utnytting/id749790/
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Tilgang til uteoppholdsarealer: Alle leilighetene vil ha tilgang til felles 
uteoppholdsarealer og universelt utformet lekeareal. Fra parkeringsplanet vil det bli 
tilgang med heis til terrengnivå. Uteoppholdsarealet på bakkeplan vil også kunne nås 
direkte fra både Dronningens gate, Valkyriegata og Skolegata. Foreløpig 
illustrasjonsprosjekt viser en løsning hvor så mange enheter som mulig får tilgang på en 
ikke-overdekket terrasse.  
 
Lekeplass: 
Felles lekeplass vil ligge tilgjengelig på bakkeplan. Lekeplassen skal være minimum 
100 m2 innenfor f_BUT og skal inneholde minimum tre ulike aktivitetselementer for 
mindre barn samt en sandkasse, en benk og noe fast dekke som er flatt nok til 
trehjulssykling. Lekeplass skal legges slik at den har særlig gode solforhold på 
ettermiddagen. 
 
Vegetasjon:  
Bakgården mellom bygningene skal utføres med variert vegetasjon og et tydelig grønt 
preg som gjenspeiler hagebeltet i retning nord/syd. Det skal etableres oppstammede 
løvtrær da dette er viktig for å få fram grøntområdet også som fjernvirkning.  
 
Solforhold/lysforhold på utearealet:  
Solstudier av skisseprosjekt viser at det på uteoppholdsarealene, både på bakkeplan og 
på balkonger/terrasser vil være gode solforhold, særlig på ettermiddag og kveld. Kl. 15 
er felles hageområdet på bakkeplan mellom bygningen helt uten skygge både i mars og i 
juni. 
 
 Mars Juni 
9 
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12 

  
15 

  
18 

  
 

6.7 Parkering 

Bil:  
Det legges opp til parkering i parkeringskjeller innenfor bestemmelsesområde #1. Det 
settes krav til maksimalt 1 parkeringsplass per boenhet. Minimum 10 % av 
parkeringsplassene skal tilpasses mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Planen stiller 
krav om at det skal klargjøres strøm frem til minst 50 % av alle p-plassene i 
parkeringsanlegget slik at de enkelt kan tilrettelegges for elbil.  
 
Sykkel:  



Kvartal 314 nord Nasjonal planID: 3003 12050 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 28 av 35 

Det legges til rette for sykkelparkering, min. 1 per leilighet under 50 kvm, min. 2 per 
leilighet over 50 kvm, småhus og rekkehus.  For BBB2 skal sykkelparkering plasseres i 
parkeringskjeller, ev. supplert med noen sykkelparkeringsplasser på bakkeplan.  
Sykkelparkeringsplassene skal være låsbare, opplyste og lett tilgjengelige. Planen stiller 
også krav om tilgang til lading av el-sykkel innenfor planområdet og oppstilling av 
kassesykkel eller sykkelvogn. For BBB1 skal sykkelparkeringsplassene løses innenfor 
hver enhets tilgjengelige areal med minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.  
 

6.8 Tilknytning til infrastruktur  

VA: Eksisterende eneboliger er knyttet til kommunalt vann og avløp. 
Vannledningsnettet antas å ha kapasitet til å dekke behovet for ca. 20-25 boenheter. 
Spillvann skal tilkobles vestover i Dronningens gate. Det anbefales at alle ledninger 
legges i samme trasé. Drensvann kan etter avtale ledes til kommunale overvannsrør. 
Kommunale overvannsrør ligger i Dronningens gate.   
 
Slukkevann: Det kreves minimum 50 l/s i henhold til preaksepterte løsninger i 
byggeforskrift. Vurdering av brannvannskapasitet for St.Olav VGS, datert 26.11.2019, 
ligger til grunn for vurdering av brannvannkapasitet for denne planen. Rapporten 
konkluderer med at uttakspotensialet i Dronningens gate er høyt. 50 l/s kan tas ut i 
tilknytningspunkt med trykk på minst 3,5 bar, og mest sannsynlig, rundt 4 bar. 
 

6.9 Trafikkløsning 
 

6.9.1 Kjøreatkomst og utforming av veier 

Avkjørsel fra BBB2 (nedkjøring til ev. parkeringskjeller) krysser fortau i Skolegata. 
Nedkjøring til parkeringskjeller tillates etablert i eiendomsgrense mot syd. Fra 
Dronningensgate blir det to innkjøringer til BBB1. Dette tilsvarer dagens situasjon.  
Adkomstpilene kan sideforskyves. Frisikt ved innkjøring sikres i bestemmelser i hht. 
håndbok N100. 
 

6.9.2 Utforming av veier 

Omkringliggende veger er kommunale og reguleres etter eksisterende forhold.  
 

6.9.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengelighet for gående og syklende er god. Det er i dag tosidig fortau i Dronningens 
gate, Skolegata og Valkyriegata. Planen legger også opp til at uteområder på bakkeplan 
skal være lett tilgjengelig for både gående og syklende fra alle retninger. 
 

6.9.4 Tilgjengelighet for brannvesen.  

Det er tilfredsstillende adkomstforhold og oppstillingsplass for brannbil i tilliggende 
gater. Nærmeste brannkum ligger i krysset Skolegata x Valkyriegata og 
Dronningensgate x Valkyriegata. Det er hhv. 60 og 80 meter sydover til neste kum i 
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Dronningensgate og Skolegata. Fra disse er det under 50 meter for slangeutlegg til alle 
fasader fra omkringliggende brannkummer. 
 

6.10 Miljøoppfølging 

Følgende miljøtiltak blir iverksatt som følge av planforslaget, og en fremtidig 
gjennomføring:  
- Tilknytning til fjernvarme 
- Parkeringsplasser til el-lading  
- Prioritering av gode oppstillingsplasser for sykkel, også med lademulighet. 
 
Andre miljøstøttende tiltak er flere gode boenheter sentralt i byen hvor man i liten grad 
er avhengig av personbil i hverdagen.  
 

6.11 Universell utforming  

Det er i TEK 17 stilt krav til tilgjengelighet og universelt utformede felles uteområder i 
boligbebyggelse. Adkomster og nødvendige arealer for å tilfredsstille krav til minste 
uteopphold på bakken, skal ha universell utforming. Lekeplassen innenfor planområdet 
samt adkomst til denne skal være universelt utformet. 
Universell utforming ivaretas av teknisk forskrift samt plan- og bygningsloven.  
 

6.12 Uteoppholdsareal 

Krav til minste uteoppholdsareal settes til minimum 50 kvm/boenhet i tråd med 
sentrumsplanens bestemmelser til suburban-tett bebyggelse. Uteoppholdsarealene 
fordeles mellom uteoppholdsareal på bakken, balkonger og takterrasser. Endelig 
plassering og fordeling av uteopphold vil avklares i byggesaken.  
Fra planområdet er det også kort og trafikksikker gangavstand til Kulåsparken med 
lyssatt tursti, lekeplass og treningsapparater. 
Krav til vegetasjon og utforming er gitt i planens bestemmelser for å sikre kvalitet på 
uteoppholdsarealene.  
 

6.13 Kollektivtilbud 

Det er god kollektivdekning for planområdet.  Tiltaket vil ikke utfordre kapasiteten på 
dette tilbudet.  
 

6.14 Sosial infrastruktur  

Beboerne vil kunne benytte seg av eksisterende sosial infrastruktur med skoler og 
barnehager i gangavstand fra planområdet. 
 

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

VA: Kommunalt VA-kart viser at ledningsnett ligger i gatelegeme i tilknytning til 
planområdet. 
Overvann: Den naturlige dreneringsveien for vann vil ved utbygging av planområdet 
påvirkes med færre permeable flater. Det er viktig at overvann allikevel håndteres 
internt på en måte som ikke påfører omkringliggende bebyggelse og gatenett ulemper. 
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Dette gjelder også i anleggsfasen. Kommunens veileder for håndtering av overvann skal 
legges til grunn ved planlegging av ny bebyggelse.  Maksimalt påslipp av eventuelt 
overvann skal ikke overskride 3 l/s. Hvis det skal slippes på overvann, skal det 
fordrøyes og reguleres før påslipp. 
 
Overvannsrapport utført av Lars Myhre Østfold AS. Det anbefales etablering av system 
som fører vann til fordrøynings- og infiltrasjonsbasseng på ca. 45 kvm. Det ønskes 
tilført et begrenset utslipp via nødoverløp til kommunalt nett. 
 

6.16 Plan for avfallshenting 

Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan. Bestemmelser krever at avfallsløsningen 
skal utarbeides iht. denne. Det er regulert nedgravd hentepunkt med nedgravde 
avfallscontainere mot Valkyriegata. Dette området må hensynstas i løsning for 
parkeringskjeller.  
 

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Det er laget en egen ROS-analyse som belyser aktuelle temaer innenfor planområdet. 
Denne er vedlagt i sin helhet.  
 
Totalt er det identifisert 10 uønskede hendelser og farer.  
Det foreligger ingen hendelser i rød kategori som vil kreve tiltak. Det foreligger 6 tiltak 
i gul kategori der det i kapittel 5 er gitt anbefalinger for videre tiltak. 4 tiltak i grønn 
kategori er også kommentert direkte i sjekklisten, med anbefalte hensyn for 
planleggingen. 
 

6.18 Rekkefølgebestemmelser 

Det sikres opparbeiding av felles uteoppholdsareal, etablering av lekeplass og 
renovasjon før det gis brukstillatelse til nye boenheter. Uteoppholdsarealer skal 
opparbeides innenfor første vekstsesong etter brukstillatelse gis. 
 

7 Virkninger av planforslaget 
 

7.1 Overordnede planer 

Tiltaket er i tråd med overordnede planer.  
 

7.2 Landskap og fjernvirkning 

Tiltaket tilpasser seg inn i eksisterende bygningsmiljø. Bebyggelsen i Skolegata får økt 
høyde sammenliknet med eksisterende bebyggelse på eiendommene. Det er imidlertid 
allerede flere innslag av høy, tett bebyggelse i området og ny bebyggelse skiller seg 
ikke ut i området forøvrig (se snitt kap 6.5.3). Ny bebyggelse forholder seg til 
eksisterende gatestruktur og bryter ikke den opprinnelige rutenettstrukturen.   
Bebyggelsen legges ut mot Skolegata og Dronningensgate og ivaretar det grønne draget 
midt i kvartalet som er typisk for området (se tilpasningsanalyse kap 6.5.2) 
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7.3 Stedets karakter, byform og estetikk 

Området er i kommunedelplan for sentrum kategorisert som suburban tett bebyggelse. 
Ved regulering innenfor et slik område åpnes det for noe høyere utnyttelse3. Mot 
Dronningens gate tillates det møne 12,5 og gesims 15 meter mot Skolegata. Øvre 
gesims mot Dronningensgate vil bli noe tilbaketrukket. Dette tilsvarer føringer i 
sentrumsplaner for tiltak i suburban tett bebyggelse som reguleres.  
 
Reguleringsplanen sikrer at ny bebyggelse plasseres med byggelinje tilsvarende øvrig 
bebyggelse mot Dronningensgate og Skolegata. Den sikrer også det grønne hagedraget 
mellom bygningskroppene som følger områdets struktur. For bebyggelsen mot 
Dronningensgate kreves saltak som et viktig grep for tilpassing til bebyggelsen på hver 
side av gaten sydover. For bebyggelsen mot Skolegata kreves nedtrapping av 
bebyggelsen mot syd og at kun 60% av bebyggelsens fotavtrykk kan ha en 4. inntrukken 
etasje. Det er for øvrig utført et tilpasningsanalyse i kap. 6.5.2 som beskriver tiltaket.  
 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 

Fylkeskommunen informerer i sitt innspill at de vurderer dronningens gate 66 som et 
kulturminne av lokal verdi. Planen forutsetter at denne bygningen rives. Verken 
området eller bygget er vernet i gjeldende sentrumsplan (2019) for Sarpsborg kommune. 
Bygningen i dronningens gate 66 ble vurdert for vern (temakart bygninger vurdert for 
Gul liste, 18.05.2019, Sarpsborg kommune) og tatt ut av Gul liste i forbindelse med 
revisjon av (Sarpsborg kommune, 2019). Bygningene innenfor planområdet samt 
området det ligger i er ikke registrert som kulturminner verken i Askeladden, 
kulturminnesøk (RA) eller i Sarpsborg kommunes kommunekart hensynssone bevaring. 
Planområdet berører ikke, og ligger ikke tilliggende til områder registrert i NB-
registeret, KULA-registeret, lokaliteter eller enkeltminner. Det vurderes på bakgrunn 
ovennevnte at tiltaket ikke berører kulturminner.  
 

7.5 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

 

Vurdering mht. Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100) 

Aktuelle bestemmelser Plankonsulents vurdering; 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge 
vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen 

Vurderingen tar utgangspunkt i 
miljøstatus sitt kart som samler opp 
flere ulike temaer i samme 
kartløsning. Det er ikke registrert 
truede eller rødlistearter, eller viktig 
biologisk mangfold innenfor 
planområdet. 

                                                 
 
 
3 Kap 4.2 



Kvartal 314 nord Nasjonal planID: 3003 12050 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 32 av 35 

og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 

§ 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en 
beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak.  

Se vurdering under §8 over. 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for.  

Ny bebyggelse vil medføre fjerning 
av hagebeplantning i de tre private 
hagene, samt gjenoppføring av 
grønne ute/hagearealer. 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene 
ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut 
fra tiltakets og skadens karakter.  

Tilgjengelig informasjon tilsier ikke 
at gjennomføring av planforslaget vil 
medføre konsekvenser for 
økosystemet. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet 
skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

Det legges ikke opp til avbøtende 
tiltak med hensyn til naturmangfold 
da planområdet omfatter eneboliger 
med mindre, private hager som skal 
fortettes. Gode 
grøntarealer/hageareal vil videreføres 
på bakkeplan.  

 

7.6 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Eiendommen er per i dag privat eiendom og er ikke tilgjengelig for allmennheten. 
Tiltaket medfører ingen endringer eller konsekvenser for rekreasjonsinteresser eller 
rekreasjonsbruk. 
 

7.7 Uteområder 

Tiltaket medfører at eksisterende private uteområder/hager tilknyttet de tre eneboligene 
fjernes. I eksisterende situasjon ligger det til alle tre eiendommer garasjer/anneks i 
hagene. Det sikres i planens bestemmelse opparbeidelse av en felles grønn hage på 
bakkeplan i tilknytning til de nye boligene. Planen sikrer åpenhet ved at det felles 
grøntområdet legges mellom de to bygningskroppene som et åpent grøntdrag. Det vil 
også opparbeides lekeplass innenfor dette felles grøntområdet.   
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7.8 Trafikkforhold 

Da det ikke finnes data over ÅDT på de aktuelle gatene er det heller ikke mulig å gi en 
presis forventet prosentvis økning i biltrafikken uten å gjennomføre en trafikktelling. 
Reguleringsplanen og prosjektets størrelse og omfang tilsier at det vil være nok med et 
estimat/beregning av forventet antall turer per boenhet per døgn.  
 
Beregningsgrunnlag 
Normalområdet er 2,5 – 5 turer i døgnet. Sarpsborg kommune har ved enkelte tilfeller 
tidligere brukt 6 turer/døgnet per bil. I og med at planområdet ligger midt i sentrum med 
gangavstand til alle urbane og daglige funksjoner ansees dette for å være urealistisk 
høyt i denne saken. Da ingeniørfirmaet Svendsen & Co. gjorde en beregning av 
forventet økt trafikk i Kulås Terrasse opererte de med 3-4 bevegelser per leilighet per 
døgn. I og med at situasjonen (leiligheter på tilnærmet samme sted i sentrum) er lik her, 
benyttes disse tallene også i denne analysen.  
 
Dagens situasjon: 3 eneboliger med egne avkjørsler. Det er regnet med at hver eiendom 
har 2 biler hver. Antall bilturer i døgnet blir da på inntil 6 * 4 = 24 i døgnet fordelt på 3 
avkjørsler.  
 
Estimert generert trafikk: 
Med inntil 25 nye boenheter blir forventet ÅDT inntil 100 passeringer i døgnet. 
Trekker man i fra estimert eksisterende trafikk blir forventet økt trafikk inntil 76 
passeringer i døgnet.  
 
Avkjørsler/trafikksikkerhet: I dag har alle de tre tomtene egne avkjørsler som alle 
krysser fortau. Reguleringsplanen legger foreløpig opp til kun én samlet avkjørsel for 
alle boenheter mot Skolegata. Dette tilsvarer dagens situasjon. Skolegata er stengt i 
begge ender og man må ut på annet vegnett for å komme videre, så det vurderes at en 
stor del av trafikken fra planområdet ikke vil følge Skolegata sørover, men følge 
Valkyriegata mot Sandesundveien eller Dronningens gate. Frisikt i hht. krav i håndbok 
N100 sikres gjennom bestemmelser i planen.  
 

7.9 Barns interesser 

Planforslaget oppfyller sentrumsplanens krav til lekeareal. I tillegg er det gangavstand 
til skole, barnehage, idrettshall og Kulåsparken. Nye Sandesundsveien skole ligger rett 
sør for planområdet, med et nytt uteområde/skolegård tilrettelagt for bruk også utenfor 
skoletiden. Det innreguleres krav til opparbeidelse av lekeplass innenfor felles hage 
f_BUT.  
 

7.10 Sosial infrastruktur 

Tiltaket medfører ikke behov for ny sosial infrastruktur. 
Skolekapasitet er kommentert under kap 5.10. 
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7.11 Universell tilgjengelighet 

Krav til universell tilgjengelighet til boligene, lek- og felles uteoppholdsareal 
overholdes, og krav til universell tilgjengelighet i teknisk forskrift (TEK 17) og plan- og 
bygningsloven skal ivaretas.  
 

7.12 Energibehov – energiforbruk 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde fjernvarme.   
 

7.13 ROS 

Det er laget en egen ROS-analyse som belyser aktuelle temaer innenfor planområdet. 
Denne er vedlagt i sin helhet.  
 
Etter gjennomgang av identifiserte hendelser og farer ansees risikonivået i planområdet 
som akseptabelt, forutsatt at det gjennomføres avbøtende tiltak slik det fremgår av 
kapittel 5 i ROS analysen. Risikoen for at det inntreffer uønskede hendelser eller farer i, 
eller i direkte tilknytning til planområdet ansees for øvrig som like høy for tilsvarende 
områder i Sarpsborg sentrum.   

 

7.14 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket er tenkt tilkoblet kommunalt vann og avløp. Overvann håndteres på egen grunn 
i fordrøynings- og infilstrasjonsbasseng, slik at fortettingen ikke bidrar til ytterligere 
belastning på omliggende område. Det er stilt krav om at håndtering av overvann skal 
dokumenteres i byggesøknaden. 
 
Planen tar utgangspunkt i rapport for vurdering av slukkevannskapasitet utarbeidet for 
St.Olav VGS 2019. Rapporten konkludere med at uttakspotensialet i Dronningens gate 
er høyt. 50 l/s kan tas ut i tilknytningspunkt med trykk på minst 3,5 bar, og mest 
sannsynlig, rundt 4 bar. 
 
Det er sjekket ut med nettselskap at det er kapasitet i trafo ved Skolegata 36. Utbygger 
må påregne å strekkes nye kabler til planområdet. 
 

7.15 Sikkerhet i anleggsperioden 

Det skal i byggesaken redegjøres for hvordan anleggsområdet sikres tilstrekkelig 
gjennom byggeperioden. Det skal legges ekstra fokus på god sikt til myke trafikanter i 
krysningspunkt og trygg skolevei forbi anleggsområdet.  
 

7.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Gjennomføring av planen medfører ingen direkte økonomiske konsekvenser for 
kommunen utover ansvar for tilfredsstillende barnehage- og skolekapasitet og ellers 
andre tilgjengelige kommunale tilbud. 
 

8 Rapporter og andre dokumenter 
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Vedlegg nr. Rapport Dato Revidert 
1 Oppsummering av innspill oppstartsvarsel 1.10.19  

2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 12.12.19  

3 Renovasjonsteknisk plan 12.12.19  
4  Geoteknisk rapport 18.2.20  

5  Overvannsrapport 18.3.20  

 
Luftkvalitet: utgangspunkt i rapport utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av 
Sandesundveien barneskole. COWI 15.10.2012 
Brannvannkapasitet: utgangspunkt i rapport utarbeidet i forbindelse med 
detaljregulering av St.Olav videregående skole, COWI 26.11.2019 
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