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Detaljregulering for Frivoldhaven - behandling før offentlig ettersyn
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar å legge forslag for detaljregulering for Frivoldhaven ut til offentlig ettersyn, jf.
plan- og bygningslovens § 12-10.
Før reguleringsforslaget kan fremmes til vedtaksbehandling, må følgende utføres i høringsperioden
og/eller innarbeides i plandokumentene:
- Det skal søkes å innfri parkeringskravene fra kommuneplanen arealdel som legger opp til
at det ikke skal etableres parkeringsplasser på bakkeplan
- Utforming/møblering og opparbeidelse av lekeplassene i f_BLK2-3 sikres i
reguleringsplanen.
- Planforslaget sendes til NVE for uttalelse.

Vedlegg
Prinsippavklaring om oppstart av reguleringsplan for etablering av bolig for mennesker med
nedsatt funksjonsevne gnr. 200, bnr. 1914.
Vedtak TU, 22082017, Sak 17/108, Prinsippavklaring om oppstart av reguleringsplan for etablering
av bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne gnr. 200, bnr. 1914.
Frivoldhaven_Planprogram 24.01
G-not-001, Frivoldhaven - Kvikkleirevurdering
17-49 - Frivoldhaven - Planbestemmelser 230221
U003- Avkj til BKS3
U004- Avkj til BKS4
U005- Tverrpr til Frivoldveien
U001- Avkj til BKS1
U002- Avkj til BKS2
17-49 - Plankart - 230221 1-1000 A3
17-49 - Illustrasjonsplan 230221
18-01 Frivoldhaven- Utvidet ROS-analyse 010321
Planbeskrivelse Eplehaven 230221
Frivoldveien-Jappa skole skiltplan
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Sammendrag
BGM arkitekter fremmer på vegne av Apoteket Eiendom AS forslag til detaljregulering for
Frivoldhaven. Planforslaget inneholder totalt 30 boenheter, inkludert lekeplasser, uteområder og
tilhørende infrastruktur. Inntil 12 av leilighetene er planlagt tilrettelagt for personer med nedsatt
funksjonsevne. Sentrale problemstillinger er utnyttelsesgrad/parkering på bakkeplan, utforming av
lekeareal, støy, grunnforhold og trafikkforhold. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget
legges ut på høring og offentlig ettersyn med oppfølgingspunkt før vedtaksbehandling.

Fakta
BGM arkitekter fremmer på vegne av Apoteket Eiendom AS forslag til detaljregulering for
Frivoldhaven. Reguleringsområdet består i all hovedsak av området mellom Jappa skole og
Frivoldveien (gnr/bnr 200/1914). Området er et tidligere landbruksareal, men har de siste 15 årene
ikke blitt dyrket. I kommuneplanen er området avsatt til offentlig-/privat tjenesteyting. Hensikten
med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse, inkludert 6-12 boliger tilrettelagt for
personer med nedsatt funksjonsevne. Totalt inneholder planforslaget totalt 30
boenheter/leiligheter, felles leke-/utearealer, parkeringsplasser, nedgravd renovasjonsanlegg og
øvrig infrastruktur. Se under for oversiktskart samt planforslaget:

Oversiktskart. Planområde i rød sirkel.

Planforslaget

Tidligere saksgang:
Området er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. Før planprosessen
startet ble det vurdert om området kunne utnyttes til boliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. I sak fremmet til teknisk utvalg i 2017 ble det konkludert at det ikke ville være til
hinder for en evt. fremtidig utvidelse av Jappa skole. Se vedlagt saksfremlegg og protokoll
vedrørende oppstart av planarbeid.
Da reguleringsforslaget ikke er i tråd med overordnet plan (bolig fremfor offentlig/privat
tjenesteyting) er det satt krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet ble
fastsatt av teknisk utvalg i deres møte 13.02.2018. Planprogrammet for detaljreguleringen følger
vedlagt denne saken. Konsekvensutredningen er innarbeidet som en del av planbeskrivelsen (se
kapittel 5). Hovedkonklusjonen fra konsekvensutredningen er de negative konsekvensene av å
legge til rette for bolig fremfor offentlig/privat tjenesteyting anses som minimale.
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Vurderinger:
Utnyttelse og parkering på bakkeplan
Planområdet ligger sentrumsnært, og med det også nært mange sentrumsfunksjoner og
tjenestetilbud. I tråd med utbyggingsstrategier (nasjonale, regionale og lokale) er det mål om å
legge til rette for at flere mennesker kan bo sentrumsnært. Det er derfor viktig å sikre at utnyttelsen
i slike sentrumsnære området blir god. Planforslaget legger opp til inntil 30 boenheter/leiligheter.
Det gir en utnyttelse på ca 2,5-3 boliger pr dekar. Det legges opp til en 2. etasjer utbygging over
bakkeplan pluss delvis parkering i sokkeletasje under (18 parkeringsplasser). Øvrig
parkeringsplasser (inntil 21. stk) planlegges etablert på bakkeplan fordelt på 3 forskjellige
parkeringsplasser. Dette er ikke tråd med føringer fra kommuneplanens bestemmelser § 2.9.3
vedrørende parkering i sentrumssone B som sier at det ikke skal etableres nye parkeringsplasser
på bakkeplan innenfor sentrumssone B. Kommunedirektøren mener det er uheldig at
kommuneplanens bestemmelser innenfor bilparkering ikke følges. En konsekvens av dette er at
mye av arealet på bakkeplan går til internveier og parkering. Dette blir tydelig når en ser på vedlagt
illustrasjonsplan (se utsnitt under).

Illustrasjonsplan som viser blant annet hvordan planen legger opp til parkering på bakkeplan.
Kommunedirektøren anbefaler at valg av parkeringsløsning vurderes i høringsperioden. Det bør
søkes etter løsninger som følger opp føringene fra kommuneplanen. Altså at parkering ikke

Dokumentnr.: 17/6960-39

side 3 av 5

etableres på pakkeplan. Dette går blant annet på bekostning av utearealer, som i denne løsningen
blir «inneklemt» mellom internveier og/eller størrelsen på hva det kunne vært. Ved etablering av
f.eks. parkeringskjeller vil det også være naturlig å vurdere muligheten øke antall boligetasjer (i alle
fall på deler av området), og med det også øke antall leiligheter i området.
Støy
Planområdet er eksponert for støy fra E18. Området i sin helhet er i gul sone (mellom 55-65 dB).
For å få tilfredsstillende støynivå i leilighetene og utvendig private-/fellesområder må det
gjennomføres flere tiltak. Ved ute-/lekeområdene er krav om støyskjerm (se illustrasjonsplan over),
mens det for en del av de private uteområdene/balkongene vil det også være krav om
skjerming/innglassing. Bestemmelsene i planen sikrer også at alle leilighetene skal ha halvparten
av oppholdsrommene og minimum 1 soverom i fasade med støy lik 55 dB eller mindre.
Lekeareal
Ute- og lekeområde er som nevnt sikret skjermet for støy. Utformingen av den største lekeplassen
er sikret opparbeidet gjennom bestemmelsene. Det er planlagt for sandkasse, huske, vippedyr,
rutsje/sklie, hinderløype og sittegruppe innenfor område f_BLK1. Kommunedirektøren mener dette
vil bli en god lekeplass som dekker behovene både de aller minst barnene samt de større.
Utformingen av lekeplassene f_BLK2-3 er imidlertid ikke sikret i reguleringsplan.
Utforming/møblering samt opparbeidelse av disse lekeplassene må på plass senest innen planen
vedtas.
Arealmessig er det noe mindre lekeareal enn hva som kommuneplanens generelle bestemmelser
legger opp til (548 m2 mot kravet 750 m2). Imidlertid er det åpning for at en reduksjon i areal der
det er tilgang til offentlige lekearealer og friområder i nærområdet. Reguleringsområdet ligger
nært/relativt nært offentlige lekeplasser på Fuhr og ikke minst Jappa skole, samt idrettsanleggene
på Levermyr. Forutsatt at lekeplassene i f_BLK2-3 sikres opparbeidet med et godt innhold, mener
kommunedirektøren at planforslaget sikrer gode tilganger på tilstrekkelige lekeplasser.
Grunnforhold/kvikkleire
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport vedrørende områdestabilitet og vurdering om det er
forekomster av kvikkleire. Rapporten tar utgangspunkt i tidligere grunnundersøkelser i og rundt
området, samt observasjoner av fjell i dagen samt topografiske forhold. Rapporten konkluderer at
det ikke er grunnlag til å anta at det kan forekomme kvikkleireskred. Videre konkluderer rapporten
at TEK 17 § 7-3, vedrørende områdeskred, vurderes tilfredsstilt basert på topografi og
grunnforhold. Det er likevel tatt inn i rekkefølgebestemmelsene at kravene i NVE sin veileder om
kvikkleire skal være ivaretatt før nye tiltak innenfor planområdet gis rammetillatels (bestemmelse
5.1.6). Kommunedirektøren mener at dette må være avklart før planen blir vedtatt og at det i løpet
av høringsrunden må avklares med NVE om det er gjort tilstrekkelige geotekniske undersøkelser
og vurderinger i planarbeidet. Kommunedirektøren anbefaler at NVE høres særskilt i
høringsperioden om dette.
Trafikkforhold
Adkomsten til området er planlagt via eksisterende vei fra Storgata via Frivoldveien. Strekningen er
delvis innsnevret mellom Fuhr og Ekelunden. Det er etablert langsgående GS-vei/fortau hele veien
fra Storgata til Jappa skole. I forbindelse med transport til og fra skolen, er det mye biltransport inn
og ut av området. En boligutbygging i dette området, vil øke trafikken i området. Uavhengig
reguleringsplan er det før skolestart august 2021 etablert egen droppsone langs Frivoldveien.
Droppsonen er en klart avgrenset området sør for Ekelunden. Ut over dette vil det være parkering
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forbudt for biler langs Frivoldveien. Se vedlagt skiltplan som viser gjennomførte tiltak. Dette er et
grep som bedrer trafikkforholdene og trafikksikkerheten. Sammen med allerede GS-vei og
fortauløsninger, så vurderer kommunedirektøren at planforslaget som akseptabelt.
Øvrige temaer
For øvrige temaer og vurderinger vises det til planskrivelsens kapittel 3, 4 og 5.

Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut på høring. I høringsperioden bør det
sikres at NVE blir forelagt planen for uttalelse. Før vedtaksbehandling må lekearealene f_BLK2-3
sikres møblert og opparbeidet, samt at det vurderes alternative parkeringsløsninger enn parkering
på bakkeplan.
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