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Askim kommune 

Planinitiativ  Planid: 20190003 

Detaljregulering for Sigurd Siras gate 16, 20, 22, 24, 26, samt veiareal gangvei 

Sira Sigurdsgate – Klara Skoglundsgate 

 

Planinitiativ innsendt i forbindelse med bestilling av oppstartmøte etter plan- og 

bygningslovens § 12-8 første ledd andre punktum.   
 

 

     
Kommuneplanen         Luftfoto                   Kvartalet og forslag til avgrensing  

Grøntområdet i veiarealet syd for nr. 24 tas ikke med i planen, men kan utvikles innenfor gjeldende 

regulering og det vil vurderes om deler av arealet kan regnes inn som en del av påkrevd minste felles 

uteoppholdsareal (MFUA).   

Redegjørelse: 

• Formålet med planen 

Klargjøre for bebyggelse av Sira Sigurdsgate nr. 16 gnr/bnr 53/72, nr. 20 gnr/bnr 53/241, nr. 22 

53/125, nr. 24 gnr/bnr 53/57 og nr. 26 gnr/bnr 53/56 for fortetting i kommuneplanens 

sentrumssone, som det aktuelle området er en del av.   

Planen omfatter også eksisterende felles avkjørsel mellom 14A og nr. 20, samt del av gangvei 

langs Sira Sigurdsgate til fotgjengerovergang ved rundkjøringen ved Klara Skoglunds gate. 
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Kommuneplanens areadel skal sikre en arealbruk fram til 2030 som bidrar til at Askim kommune 

oppnår de langsiktige målene for samfunnsutviklingen fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. I 

alle arealplaner og ved gjennomføring av tiltak skal det tas særlig hensyn til klima, folkehelse, 

barn og unge og Askims rolle som regionalt byområde. 

 

§23. BYGGEOMRÅDER FOR BOLIG  

1/3 av boligbyggingen skal skje ved fortetting i sentrum eller i det eksisterende tettstedet (ca. 

600 boenheter i planperioden, 50 pr. år) 
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Beskrivelse av planområdet  

Planområdet er del av kvartal i ytterkant av sentrumssonen.  Planavgrensning følger i hovedsak 

eiendomsgrensene og nåværende opparbeidet støyskjerm/veigrunn. 

Planområdet danner sørvestre del av et kvartal avgrenset av Klara Skoglunds gate mot vest og Sira 

Sigurdsgate mot øst og sør og består av eiendommene Sira Sigurdsgate nr. 16 gnr./bnr.  53/72 og nr. 

26 gnr./bnr.  53/72, samt felles avkjørsel del av gnr./bnr. 53/ 126, 241 og 227.    

Historikk: Etter varsling av oppstart av reguleringsplan for ne 16 og 26 ønsker ny eier på nr. 24 og eier 

av nr. 20 at området for reguleringen utvides til å omfatte også deres eiendommer. Eier av 22 har 

akseptert at også hans eiendom medtas i planen. Revidert planinitiativ ble innsendt i november- 19 

og diskutert på et forberedende møte med Askim kommune 10.desember 2019. Det ble her bestemt 

at revidert planinitiativ skulle sendes kommunen for godkjenning og at høring kunne iverksettes uten 

nytt oppstartsmøte.  
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Avgrensing av planområdet Detaljutsnitt   Luftfoto over planområdet 

Oppsummering av eiendommer i planområdet 

Nr. Adresse Navn gnr bnr Areal Boliger Bebyggelse 

        
16 Sira Sigurds gate  Nårlem 53 72 1428 0 Enebolig revet, garasje 

26 Sira Sigurds gate  Melleby 53 56 2158 2 Horisontaldelt tomannsbolig, garasje/anneks 

20 Sira Sigurds gate  Noatun 53 241 1105 2 Horisontaldelt tomannsbolig 

22 Sira Sigurds gate  Gløt 53 125 931,4 2 Horisontaldelt tomannsbolig 

24 Sira Sigurds gate  Østgård 53 57 967,2 2 Horisontaldelt tomannsbolig, garasje/anneks 

        
Sum    6589 8 

 

Eiendomsdata fra seeiendom.no er gjengitt i vedlegg.  

 

Sira Sigurdsgate 16 og 26  

Nr. 16 var bebygget med en villa og uthus, bebyggelsen her er revet.  Eiendommen har felles 

adkomst fra Sigurd Siras gate i øst. Denne tenkes nå benyttet som gangadkomst og adkomst for 

brannbil etc.  Det er også mulig at denne kan nyttes som snarvei for gående til sentrum fra 

boligområdene i øst.  Felles avkjørsel tas med i planområdet som vist på kartet over til venstre. 
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Sigurd Siras gate 16: Bebyggelse er revet  Sira Sigurdsgate 26: En velholdt sveitservilla  

Nr. 26 er bebygget med en sveitservilla og garasje/uthusbebyggelse. Eiendommen har adkomst fra 

Sigurd Siras gate i sør.  Denne adkomsten tenkes utviklet til adkomst til parkeringskjeller under ny 

bebyggelse.  Østfold Fylkeskommune ønsker at verneverdien for nr. 26 utredes, og at i det videre 

lages et utbygggingsalternativ der huset inngår.   

     

Området i bakgrunnen, den hvite villaen er nr. 26. Villaen på nr. 16, som nå er revet, skimtes bak 

trærne til venstre. Søndre del av Sigurd Siras gate til høyre, gangvei til fotgjengerovergang Klara 

Skoglunds gate. Her er det regulert undergang, se reguleringsplan til høyre.  Denne er ikke lenger 

aktuell 
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Sira Sigurdsgate  20  

   

Nr. 20 sett fra NØ før påbygging loft         Nr 20 sett fra SØ 

Sira Sigurdsgate  22  

      

Nr. 22 sett fra Ø    Nr 22  sett fra SØ 

Sira Sigurdsgate  24  

    

Nr. 24 sett fra Ø    Nr. 24 sett fra SØ 
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Bebyggelse i kvartalet forøvrig 

 

Kvartalet nord for planområdet langs Klara Skoglunds gate har bebyggelse av en- og toetasjes 

rekkehus-bebyggelse mot Klara Skoglunds gate.  

   
Bebyggelse langs Sigurd Siras gate sett mot sør 

Bebyggelsen langs Sira Sigurds gate består av åpen villabebyggelse i hovedsakelig to etasjer. 
 

Planområdets omgivelser 

   
Fra Eidsbergveien sett mot området Området sett fra rundkjøringen i kryss med Klara Skoglunds 

gate 

Planområdet vil ligge i forlengelsen av Rådhusgata når en kommer fra sentrum. Ny bebyggelse vil 

bli utformet slik at den ivaretar hensyn til omgivelsene og blir et positivt tilskudd til utvikling av 

Askim sentrum.    
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Området med veier sett nordøstover fra rundkjøringen/Kiwi.  

Til høyre Sira Sigurdsgate 30, som er regulert til forretning/kontor. Eiendommen framstår nå som et  

område med mye grønt ved innkjøringen til Askim sentrum, og dette anses viktig for adkomsten til 

byen.  I midten ligger planområdet med nr. 26 skjult bak trær. Ved evt. innpassing av fireetasjes 

bebyggelse i plan-området, vil den nye bebyggelsen kun bli en etasje høyere enn dagens møne på nr.  

26.  

 

Eksisterende støyskjermen bør omarbeides, og den kan bestå av dels tette/ «grønne» og dels 

transparente flater for å gi visuell kontakt inn i området og forsterke områdets grønne preg. Langs 

Klara Skoglunds gate kan trerekker med fordel integreres som del av en støyskjerm.  

 

Lengst til venstre på bildet ses gateløpet nordover på Klara Skoglunds gate. På vestsiden bør det også 

etableres en trerekke, slik at gata får trerekke på begge sider. Dette vil redusere områdets preg av 

veier og «asfaltjungel».  

   
Avkjørsel til Sigurd Sirasgate fra Klara Skoglunds gate Sigurd Siras gate har fortau og delvis trerekke 

Vi tenker at kvartalet planområdet er en del av kan nytte eksisterende veisystem, og at dagens 

standard har kapasitet og utforming til å ta trafikkøkningen ved fortettingen.  

   
Sira Sigurds gate 20 på midten av bildet  Siras Sigurds gate i sør. Nr. 30 til venstre  
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Vi tenker at trerekkene langs veier og fortau er en vesentlig kvalitet i området, og at de bør suppleres 

der det er et opphold i trerekka.  

   
Gateløp sør for området   Nåværende avkjørsel til nr 26  

Hvilke typiske og spesielle trekk finnes på det aktuelle stedet. 

Området ligger i overgangen mellom det tettere sentrumsområdet vest for Klara Skoglunds gate og 

de åpne og grønne villaområde i øst. Det er trerekker langs deler av veier/fortau til Sira Sigurdsgate, 

som dermed framstår som attraktive gateløp.   

 

Hvilke av disse trekkene det er viktig å ta vare på 

Kvartalet ligger i ytterkant av området avsatt til sentrumsformål.  Bebyggelsen i denne del av 

sentrumssonen bør utformes som en overgang mellom sentrum vest for Klara Skoglunds gate og 

villaområdene i øst, med vekt på en grønn henvendelse mot byen i vest. Det legges i det videre 

planarbeidet vekt på at dette grønne preget sikres, bevares og videreutvikles   i gatemiljø og 

bebyggelse.  

 

Hvilke negative visuelle trekk som finnes 

Veier med store flater dominerer omgivelsene vest for området visuelt, og utgjør støy-

belastning som på ivaretas.  Eksisterende støyskjerm er estetisk lite tilfredsstillende.  

 

Hvilke trekk som bør prioriteres for å oppnå ønsket utvikling fremover.  

Det er viktig å ivareta dette grønne preget samtidig som det fortettes i samsvar med føringer i 

kommuneplanen.  Dette grønne preget som fond i opplevelsen av området når en kommer fra 

bysentrum må ivaretas.  

 

Det tenkes ny bebyggelse «i det grønne istedenfor» etablering av tradisjonell blokkbebyggelse eller 

bebyggelse som danner mer definerte gateløp.  

Trerekker langs veier og fortau kan gi mer attraktive gatearealer. Det bør etableres attraktive, gjerne 

grønne støyskjermer.  

 

 



 
Planinitiativ:  Detaljregulering for Sigurd Siras gate 16,20.22, 24 og 26                         Planid.: 20190003 
  20.01.2020  

 Side 10 
 
 

I uttalelse ved varsling av detaljregulering for nr. 16 og 26  ba Østfold Fylkeskommune om at 

verneverdien til bebyggelsen på nr. 26 vurderes, og at det vises alternativ for ny bebyggelse som 

innebærer at eksisterende bygning på nr. 26 inngår. Når nå planområdet utvides med 20-24 er det 

naturlig å se på helheten i kvartalet både mhp. utearealer og bebyggelse, herunder utforming av 

bebyggelsen sett i forhold til Magnhildrud-området i øst.  

 

Askim kommunes kulturminneplan omtaler ikke noen av byggene eller miljøet som verneverdig, men 

har lagt det inn i kommuneplanen som senrrumsområde. Vi har vurdert verneverdiene for 

bebyggelse og miljø  ut fra kriterier for verneverdi (Hurum kommune) – Vedlagt.  

 

 

 

Virkninger av planarbeidet og ønsket utvikling 

 

Får planarbeidet virkninger utenfor planområdet 

Planområdet vi i begrenset grad medføre virkninger utenfor planområdet og kvartalet det er en del 

av. Ved fortetting i et bebygd område er det vanskelig å unngå at tiltaket vil medføre visse 

konsekvenser for tilliggende naboer hva gjelder økt trafikk, innsyn, sol og skygge. Ved utvikling av 

området vil en derimot søke å tilpasse bebyggelsen og utformingen av området slik at 

konsekvensene blir minst mulig.  

Fortetting i sentrumsområder er i samsvar med overordnete planer og føringer for å sikre en 

bærekraftig utvikling og redusere privat bilbruk. 

 

Medfører prosjektet økt trafikkbelastning/gjennomgangstrafikk i sentrum? 

Etablering av  40 -60 nye  leiligheter i området, som ligger nær hovedadkomstveier i sentrum,  vil ikke 

gi økt gjennomgangstrafikk i sentrum, men noe øke trafikkbelastningen i Sira Sigurdsgate og Klara 

Skoglunds gate. Denne gata har gode fortau og bør kunne ta trafikkbelastningen fortetting i kvartalet 

vil representere.  

 

Er området etablert med en god gangforbindelse til sentrum? 

Det sentrumsnære området har gode gangveiforbindelser både til sentrum og øst/sør og nordover, 

og det kan antas at antallet bevegelser med bil blir mindre enn for områder som ligger lenger unna 

sentrum. De fleste sentrumsfunksjoner finnes bare noen hundre meter fra området, og det vil neppe 

være aktuelt å bruke bil for daglige formål.  

 

Muliggjør prosjektet gode og attraktive gangforbindelser inn til sentrum? 

Det er gode gangveiforbindelser som de interne gangforbindelser i boligområdet kan knytte seg på. 

Det kan etableres snarveier gjennom området som forbinder villaområdene i øst med 

gangveisystemet. 

 

Forbedrer prosjektet gangveisystemet, enten ved tydeliggjøring av eksisterende forbindelser 

og/eller etablering av nye gangforbindelser til og gjennom området? 

Overordnede gangveiforbindelser anses gode som de er. 
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Skaper prosjektet solfylte og attraktive grønne uterom for opphold? 

Området har gode solforhold hele dagen, og vil bli søkt ivaretatt ved utvikling av området for å skape 

attraktive uteoppholdsareal. I forhold til forestående planprosess og utvikling av området er det 

utarbeidet volumstudie for å illustrere byggehøyder og alternativ plassering av bebyggelsen i forhold 

til omgivelsene samt tilgang til uteoppholdsareal.  

For å illustrere solforhold ved alternativ utbygging av tomta, er det utarbeidet solstudier for 1. mai kl. 

0900 til 20.00 sett i plan, se side 14.   

 

Med skissert bebyggelsesform mener vi det kan etableres gode, grønne uterom i tilknytning til 

området, og at overordnete krav i kommuneplanen til MUA og sol-/lysforhold vil kunne bli 

tilfredsstillende ved utvikling av området. 

 

Er grøntstruktur, trerekker eller større grøntdrag, registrert? 

Ja, men ikke målt inn i denne fasen.  

 

Etableres fortau med trerekker langs gateløp? 

Det etableres ikke nye fortau i forbindelse med prosjektet. Det bør vurderes å etablere trerekker på 

begge sider av Klara Skoglunds gate, og at støyskjermene må gjøres mer attraktive.   

 

Har tiltaket oppfyllinger eller skjæringer med støttemur i terreng? 

Kun ved nedkjøring til garasje. For øvrig kan vi ikke se at det blir behov for støttemurer av betydning i 

selve området. 

 

Har prosjekter gjerder eller støyskjerming? 

Det må etableres støyskjerming langs Sira Sigurdsgate i sør og Eidsbergveien/Klara Skoglunds gate i 

vest. Det er en støyskjerm langs deler av planområdet i dag.  Støyskjerm vil sikre tilfredsstillende 

støynivå hva gjelder uteoppholdsareal på terreng. 

Støyskjerming av bebyggelsen vil bli utredet som ledd i planprosessen, men det legges opp til i 

hovedsak gjennomgående leiligheter med soverom på stille side. Evt. innglassing av balkonger mot 

vei og lokale mindre tiltak knyttet til bebyggelsen anses tilstrekkelig for å ivareta anbefalte støykrav. 

 

 

Har tiltaket utvendig nedkjøringsrampe?  

Da det er forutsatt garasjeanlegg under bebyggelsen, vil det være påkrevd med etablering av en 

nedkjøringsrampe. Den tenkes etablert omtrent der adkomsten til nr. 26 ligger i dag.  
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Dagens inn kjøring til nr. 26 

 

Prosjektets utforming: En urban og moderne arkitektur 

Det legges opp til en boligbebyggelse som får kvaliteter som nyere bebyggelse kan ha for boligene. 

Formspråket tenkes å være moderne uten historiske etterligninger.  Bebyggelsen vil bli søkt utformet 

og brutt opp i volumer som spiller sammen med dimensjonene i området.  Foreløpig har vi ikke 

kommet lenger enn til skjematiske løsninger. 

 

Vi tenker å legge vekt på fargebruk som understøtter intensjonen om å bevare områdets grønne 

preg. Bebyggelsen ønskes bygget med miljøvennlige byggemetoder (massivtre, grønne tak?). Det 

tenkes boligbebyggelse med varierte leilighetsstørrelser som kan tilfredsstille ulike boligbehov i dette 

sentrumsnære området.  

 

Som illustrasjon ser vi litt hen til ny bebyggelse på et fortettingsområde på Holtet- Nordstrand i Oslo:  
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Fra fortettingsprosjekt på Holtet- Nordstrand 

 

Ulike materialer og framspring på bebyggelsen til venstre. Tilsvarende blokk som vist over til høyre. 

Farget bebyggelse vil nok gli lettere inn i «det grønne».  

 

Hva slags miljømessige kvaliteter gir prosjektet i byen? 

 

- Området vil tilføre byen sentrumsnære, varierte leiligheter med miljøprofil i et grønt område. 

- Gateløp bearbeides med nye grønne/mer transparente støyskjermer, og gateløpene kan få 

trerekker og en ny og permanent utforming. 

- Ny bebyggelse vil bli planlagt etter miljøkravene i §3 i kommuneplanens arealdel med 

utforming som vil skille den fra tradisjonell blokkbebyggelse.   

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Antatt 40-60  boliger med parkering i parkeringskjeller  med samlet adkomst fra Sigurd Siras gate 

24/26.  

 

 

Utbyggingsvolum og byggehøyder: Hovedgrepet for området 

Området bygges ut som en helhet. Biladkomst til parkeringskjeller ved dagens adkomst til nr. 26 vil 

ikke føre til større terrenginngrep. Området for øvrig vil være bilfritt. Brannbiladkomst tenkes på 

nåværende felles avkjørsel til nr. 16, som i tillegg kan være gangadkomst til området. Det etableres 

grønn skjerm og trerekker langs gateløp. Plangrep/utvikling/utbyggingsform samstemmes med 

villabebyggelsen øst for området. 

 

 

Alternative bebyggelsesmønstre: By-villaer 

I utarbeidet volumstudie har vi illustrert bebyggelse 4 etasjer. Det vil   være interessant å se på en 

utforming der etasjetallet varierer fra 3 etasjer til 4, etasjer + inntrukket 5. etasje, som mer 

konsentrerte by-villaer. Eksempler på dette er diskutert på og rundt oppstartsmøtet:   
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Urbanvillas.no    https://soloneiendom.no/prosjekter/villa-ask/ 

 

     
www.plusarkitektur.no  

 

Vi tenker å gå i retning av en utforming med konsentrerte by-villaer med en variert utforming som 

ikke gir assosiasjoner til tradisjonell blokkbebyggelse. Skisse til utforming av bebyggelse på området:  

 

   

 

Skisse med byvillabebyggelse på 16 og 26. Utforming av evt ny bebyggelse på nr. 20 er ikke vist i 

denne omgangen.  

 

Utforming og plassering av bebyggelsesstruktur og utomhusareal er forhold som vil bli arbeidet 

videre med i den videre planprosessen.  

 

Full utbygging: 
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Nybygg på hele området    Skisse med bebyggelse på 16 og 26. 

 

 

Snitt gjennom nybygg på 16 og 20 

På nr. 16 er det vist boliger med avtrappinger  fra 3-5 etasjer med felles takterrasse. På nr. 20 er det 

vist boligbygg i 3-4 etasjer med avtrapning mot Sira Sigurdsgate.  Ved Klara Skoglundsgate er vist 

eksisterende bolig på nr. 1. Her forutsetter veireguleringen riving av dette bygget - markert med 

kryss.  
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Skissen viser mulig utbyggingsprinsipp  der en bygger videre på noen av de eksisterende bygningene i 

området. Til høyre noen eksempler, nederst  et prosjekt i Bergen (Alliance Arkitekturstudio AS) 

 

Snitt gjennom nr. 26 og nybygg på 24. Nr. 23 ligger nærmere Sira Sigurdsgate enn mye av den øvrige 

bebyggelsen langs Sira Sigurdsgate.   

Nedenfor noen eksempler mottatt fra eier av nr. 20:  
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Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

På planområdet- innenfor sentrumssonen langs rv. 115 kan bebyggelse etter bestemmelsene 

vurderes oppført over 5 etasjer.  Nærhet til etablerte boligområder utenfor sentrumssonen øst for 

Sigurd Siras vei tilsier at en kan vurdere 5 etasjer på mindre deler av det aktuelle området, ellers 4 

etasjer med avtrapping av bebyggelsen avtrappes for å tilpasse den til tilpasning til nabobebyggelsen 

i tilstøtende kvartaler i øst. 

 

 

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 

planarbeid 

Reguleringsplan 19770001 vedtatt 16.02.1977: Kart med vedtekter er vedlagt. 

Byggegrenser angitt i dette kartet ønskes opprettholdt.  

 

Kart med retningslinjer for fortetting påskrift med påskrift 2015 anses erstattet av vedtatt 

kommuneplan.  

 

Kommuneplanen for Askim 2018-2013  PlanID 201701:  Området ligger innenfor angitt 

sentrumsområde i Askim. Mulig utnyttelse er angitt i §21.1.a, og sier at det innen område avsatt til 

sentrumsformål kan vurderes høyblokker over 4 etasjer, og at flere etasjer kan vurderes: 

 
 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Ser ingen særskilte ut over de som er nevnt i planinitiativet.    

 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 

Spesielt fokus på adkomst/trafikksikkerhet, støyskjerming av bebyggelse og uteområder 

 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Askim kommune, Statens Vegvesen, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold ihht 

varslingsliste på oppstartsmøte 
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Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 

og andre berørte 

 

- Endelig avklaring av prosesser med aktuelle myndigheter etter oppstartsmøte/ kunngjøring 

av oppstart 

Kommunale fagetater, Barnerepresentant, Statens vegvesen, Østfold Fylkeskommune 

 

- Dialog med naboer/grunneiere om avklaring av deres interesser, evt. justering avgrensing av 

området og utforming av reguleringsplanen.   

 

 

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene 

i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Planarbeid for Sigurd Siras gate 16 og 26 er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning av 
01.07.2017. 
Formålet og tiltaket omfattes ikke av § 6. «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding», herunder punkt b) «reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for 

tiltak i vedlegg I». 

Tiltaket omfatter boligutvikling for innpassing av leilighetsbebyggelse på et sentralt område som er en 
del av et større kvartal i ytterkanten av sentrumsområdet i Askim kommunes kommuneplan. Tomta er i 
dag regulert til boligformål/fortetting.  
 
Ønsket utvikling anses å være i samsvar med overordnete føringer for Askim sentrum og 
kommuneplanens arealdel, og omfattes ikke av pkt 25. i vedlegg 1. 
 
Planarbeidet og tiltaket omfattes heller ikke av § 8. «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis 

de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», herunder punkt a), «reguleringsplaner for tiltak 

i vedlegg II». 
 
Planområdet ligger sentralt i Askim sentrum og utvikling av eiendommen berører ikke viktige 

naturtyper, grøntområder som anses å ha særskilt interesser eller bevaringsverdi. Foreslått utvikling 

medfører fortetting i et eksisterende boligområde i tråd med kommunedelplan for sentrum. 

Bebyggelsens verneverdi er vurdert i forbindelse med planinitiativet. I forbindelse med høring da 

planområdet omfattet bare nr.  16 og 26 ba Østfold Fylkeskommune om nærmere vurdering av 

verneverdien for nr. 26, og ba om at det skulle vises alternativ der nr. 26 ble bevart.   Det vil bli gjort i 

det videre planarbeidet. Vurdering av verneverdi for bebyggelsen i planområdet er vedlagt.  Det er 

benyttet kriterier fra bl.a. Hurum kommune som er gjengitt i vurderingen. Kort oppsummert er 

vurderingen at nr.  26 et godt bevart utvendig, men bygget er ikke enestående. De øvrige byggene er 

i planområdet er ikke verneverdi som enkeltbygg eller som del av det samlede bygningsmiljøet, som 

har  sammensetning og utforming som det finnes i rikelig monn  i Askim. En bevaring av 26 vil 

begrense utviklingsmulighetene denne delen av sentrumsområdet, der fortetting er prioritert i 

kommuneplanen. Det vil også kunne ha som konsekvens at adkomst til og utforming av  

parkeringskjeller for bebyggelsen vanskeliggjøres. Boligtomtene omkranses i dag av veiareal, 

gangforbindelser og bebyggelse. 



 
Planinitiativ:  Detaljregulering for Sigurd Siras gate 16,20.22, 24 og 26                         Planid.: 20190003 
  20.01.2020  

 Side 19 
 
 

Transformasjon/fortetting mht. boligutvikling er i samsvar med overordnete planer og føringer for 
utvikling av sentrale utbyggingstomter. I kommuneplanen arealdel er området avsatt som del av 
sentrumsområde hvor det kan åpnes for boligbebyggelse over 4 etasjer, men at flere etasjer kan 
vurderes.  
 
Deler av området er støybelastet fra veitrafikk, men oppsatt støyskjerm langs Eidsbergveien/Klara 

Skoglunds gate og lokale tiltak knyttet til bebyggelsen vil sikre tilfredsstillende støynivå.  

Planarbeidet og tiltaket får ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og utløser dermed ikke krav 
om konsekvensutredning. 
 

Til vurdering om kravet til fagkyndighet i plan- og bygningslovens § 12-3 er oppfylt:  

 

- Opplysninger om ansvarlig firma:  

Enerhaugen Arkitektkontor AS  

www.Enerhaugen.com 

 

- Opplysninger om personell som skal utarbeide planforslaget: 

Rune Slaastad/arealplanlegger/jordskiftekandidat 

Birger Dahl/Siv Ar 

 

- Eksempel på reguleringsplaner som er behandlet i Østfold: 

Reguleringsplan for Knapstad Vestre (Hobøl), Ringvoll tettsted (Hobøl), Løvestad sentrum 

vest (Spydeberg), Tunveien – leilighet-/sentrumsbebyggelse (Spydeberg), Dyreveien 100 

(Rygge), Kjærneshagen 3 (Rygge), Vammaveien (Askim) m.fl. 

 

- Fagområder som personell/firma dekker selv:  

Planutarbeidelse og beskrivelse med illustrasjoner, skisseprosjekt for utforming av 

bebyggelsen, ROS-analyse 

 

- Fagområder fra andre firma:  

Geoteknikk, støyforhold og vibrasjoner 

 

 

20.12.2020 

Birger Dahl 

Enerhaugen Arkitektkontor AS 
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Vedlegg til Planinitiativ 
 

Kommuneplan 2018-2030 

 
Bestemmelser og plan vedlegges ikke ut over henvisning og utsnitt av plankart med sentrumssone.  

 

   
Utstrekning av sentrumssonen     Utsnitt med aktuelt kvartal 
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Eiendomsdata  
Sigurd Siras gate 16 

 
 

Sira  

 

Sigurdsgate 26 
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Sira Sigurdsgate  20  
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Sira Sigurdsgate  22  
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Sira Sigurdsgate  24 

 

 


