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HOVEDIDÉ FOR SKOLE, IDRETTSHALL, ISHALL OG UTEOMRÅDER
Hovedkonseptet for CAMPUS er å etablere gode byrom der natur og kultur blandes og 

skaper rom for aktiviteter og møteplasser hele døgnet, og som igjen legger grunnlaget 

for en levende og aktiv bydel. 

Transformasjonen av FREDRIKSTAD MEKANISKE VERKSTED (FMV) fra skipsverft 

til en utvidelse av Fredrikstad bysentrum har pågått i over 20 år,  og vil sannsynligvis 

fortsette i 20-30 år til. De store arealressursene og tidsspennet for utvikling fordrer 

en robust plan med stor fleksibilitet og CAMPUS  må planlegges både i tråd med, og 

uavhengig av fremtidig bebyggelse. 

FMV VEST forøvrig er planlagt for generell byutvikling med kombinerte formål som 

bolig, handel, servering, kontor og annen næring. Ved de offentlige programmer, rundt 

DOKKA og ytterst på ODDEN er det i utkast til ny kommuneplan avsatt rause of-

fentlige arealer til parker og plasser og på nordsiden av planområdet planlegger Borg 

Havn en større utvidelse av eksisterende gjestehavn.

HELHETLIG HOVEDGREP I SITUASJONSPLANEN
CAMPUS er planlagt som et sterkt og koblende ledd i området . Omsluttet av parkarealer, 

idretts- og andre kulturaktiviteter blir skolen DET GRØNNE HJERTET midt i den nye byde-

len på Odden. Et bindelegg både visuelt og funksjonelt som skaper en tydelig integrering av 

skolen i det lokalsamfunnet den er en del av. Den sterke integreringen, det store omfanget 

på aktiviserende utearealer og de rause grønne omgivelsene gir de beste forutsetningene 

for god folkehelse for beboere, elever, og for de som besøker og arbeider i området.

Skolen, idrettshallen og arenaen er plassert omkring et adkomsttorv vi har kalt CAM-

PUSTORVET, som en innbydende gest til den nye bydelen. CAMPUSTORVET vil fungere 

som mobilitetstorv, bypark og som utendørs vestibyle med hovedinngang til alle bygg. Til 

dette mobilitetstorvet foreslår vi at ”Glommaringen” forlenges slik at CAMPUS kobles di-

rekte til det best utviklede kollektivnettet i nedre Glomma. 

Når man krysser Værstebrua vil den nye ARENA FREDRIKSTAD med sin plassering mot 

elva danne en visuell kobling til Stadion på motsatt side av brua, og arenaen med sine utad-

vendte publikumsfunksjoner trukket ut i fasadene, oppleves som en lysende lanterne sett 

fra elverommet i nord. 

IDRETTSHALLEN er plassert som fondmotiv i Jens Wilhelmsensgate og sammen med sta-

dion på andre siden av veien, fremheves idrettens tilbud ut mot byen og inviterer samtidig 

inn i den nye bydelen. 

Nye FREDRIK II har fått den mest sentrale plasseringen i CAMPUS og knytter sammen 

CAMPUSTORVET i øst, PARKGATA i sør, SAGPARKEN og SVEISEPARKEN i vest. Torvet 

og parken er på hver sin side trukket inn i skolens 1. etasje som utgjør et sammenhengende 

innvendig parkdrag. 

ARKITEKTONISK UTTRYKK
Byområdeplanen beskriver at et av Fredrikstads viktigste arkitektoniske karaktertrekk 

er det store mangfoldet man finner i skala og uttrykk. Eksisterende bygg i området, 

som de eldre Værstehallene, K60, Stadion og Helsehuset har alle sterk egenkarakter 

og det er stor variasjon i materialbruk. Arkitekturen til CAMPUS gir assosiasjoner til 

den rasjonelle verftsindustrien som tidligere aktiviserte området, uten å kopiere en-

keltbygg eller materialbruk. Bygningene har fått sine arkitektoniske fellestrekk, men 

har samtidig sin tydelige individualitet, som en familie av individer. 

Nye FREDRIK II åpner seg i alle retninger og visker ut overgangen mellom ute og inne. 

Intensjonen er å forsterke den paviljonglignende plasseringen med en inviterende 

åpenhet mot omgivelsene. Fasadene er foreslått i glass og perforerte fasadelamel-

ler, samt integrerte solceller som vil fungere som solavskjerming. Der takterrassene 

møter fasaden, etableres beplantning som går fra bakken og fortsetter opp som en 

levende, grønn skjerming og bidrar til en lun og frodig uteplass.

IDRETTSHALLEN har en strammere og mer industriell karakter som en konsekvens 

av rom med faste rektangulære idrettsflater. En rasjonell struktur og romlig organi-

sering gir enkel lesbarhet ved bruk og besøk. Samtidig åpner den seg opp mot torv og 

by for å annonsere og invitere byen og brukere inn. Idrettshallens hovedkonstruksjon 

består av et kraftig rammeverk i tre og stål. Fasadematerialet for øvrig har slektskap 

til skolen og byarenaen med en kombinasjon av elokserte plater, solcellepaneler og 

glass.

ARENA FREDRIKSTAD, med sin beliggenhet mot vannet, er kanskje det bygget som 

tydeligst benytter et arkitektonisk språk som gir assosiasjoner til skipsbygging. Are-

naen kan leses som et skrog med lette strukturer rundt. Skroget i cortenstål vil gi en 

rødlig karakter, som passer fint til STJERNEN og FREDRIKSTAD, men som samtidig 

like mye er en direkte referanse til de stålplater som i sin tid ble benyttet til skipsbyg-

gingen i området.

UTFORMING AV UTENDØRSAREALER 
Landskapsplanen har som ambisjon å gi et attraktivt, grønt og funksjonelt uterom 

som møteplass for elever, lærere, idrettsutøvere, publikum og lokalsamfunnet. Land-

skapet er utformet med særlig hensyn til funksjon, viktige sikt- og forbindelseslinjer, 

blågrønne strukturer, plassdannelse og gate- og bystruktur. To grønne drag trekkes 

mellom Parkgata i sør til elven og elvepromenaden i nord. Disse parkområdene kobles 

sammen med en tverrforbindelse. 

Plasser, parker og andre uterom defineres av rektangulære former med ulike over-

flater. Hovedlinjene er orientert nord-sør, i likhet med de grønne dragene på tomten. 

Formspråket er inspirert av linjer i kulturlandskapet og det industrielle landskapet 

som preger tomten og omliggende landskap. Byggenes linjeføring føres ut i uterom-

met for å forsterke forbindelsen mellom bygg og utomhus. 

INSPIRASJON; SKIPET PÅ BEDDINGEN

MED DEN OMSLUTTENDE LETTE STILLASSTRUKTUR.
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Trafikk og logistikk

PARKGATA er hovedåre for bevegelse i området. Forbindelser på tomten for drift og 

utrykning er kjørbare, men utformet som flater hvor kjøring skjer på myke trafikanters 

premisser. All driftsrelatert transport skjer på arealer med god oversikt, uten behov 

for rygging nær fotgjengere. Alle bygg kan enkelt nås med utrykningskjøretøy. Ferge 

er vist i nord mellom arenaen og SAGPARKEN. Med en annen utforming av småbåt-

havn kan fergen alternativt plasseres lenger øst, mellom arenaen og kulturskolen. Her 

er det kortere forbindelse til det sentrale CAMPUSTORVET samt bussen for videre 

reise.

Vegetasjon og møblering

Stor variasjon i vegetasjon bidrar til å gi hvert delområde tydelig karakterpreg. Ve-

getasjonen i SAGPARKEN har et organisk og naturlig preg. På CAMPUSTORVET er 

trærne plassert mer formelt og ryddig. Stedegen vegetasjon benyttes i all hovedsak 

på tomten. Det sikrer et rikt insektliv og at plantene trives godt. Noen mer eksotiske 

innslag av fremmede planter kan skape interesse, fungere som grønne fasader og gi 

SAGPARKEN er delt i en naturlik del i vest og en idrettsrelatert programmering i øst. 

På den vestlige delen er det frukt- og bærhage, grillplass og naturlig sjøfront samt 

en sykkelbane i sør. Dette fungerer som en buffer mot planlagt boligområde i vest. 

Sportslige aktiviteter i den østlige delen inkluderer sandbaner for volleyball og hånd-

ball, sprintbane, buldreområde og mindre baner for spill og lek. Buldreparken blir et 

visuelt fokuspunkt for Sagparken og parkforbindelsen med en dramatisk utforming. I 

nord møtes parken og elven i et parklandskap inspirert av flommarkskog.

Grøntdraget i øst er delt i ELVEPLASSEN i nord og CAMPUSTORVET i sør. Utfor-

mingen av ELVEPLASSEN inviterer til kontakt med elven. Formspråket er inspirert av 

båthavn og benyttes til åpen overvannshåndtering. I parkens møte med elven foreslås 

utleie eller oppbevaring av kano/kajakk/robåt for vannrelaterte sportsaktiviteter. 

CAMPUSTORVET er utformet som et fleksibelt, sentralt samlingsområde. Gulvet er 

dominert av robuste flater som gatestein, grus og plen. Et vannspeil fungerer som 

visuelt fokuspunkt. Vegetasjon er plantet i tydelige geometriske mønster, i kontrast til 

den mer organiske utformingen av øvrige parkrom. 

Den sørlige delen av CAMPUSTORVET er utformet som en oversiktlig shared space 

der buss og øvrig trafikk enkelt og trygt kan stanse for på- og avstigning av passasjerer.

PARKGATEN er utformet som en allé med doble trerekker. Trærne fungerer som en 

buffer mellom gående, syklende og kjørende. Kjørebanen er trukket mot sør. I det sol-

fylte arealet mot nord er gangveien ekstra bred til fordel for myke trafikanter. 

Arealene inntil PARKGATEN rett sør for videregående skole og idrettshallen er delt 

inn i mindre delområder og planlagt med attraktive sosiale og aktive funksjoner. Som 

utvidelse av kantine og møterom eller publikumsrettede aktiviteter som utsalg av mat 

produsert av elever kan foregå i områdene. 

PARKFORBINDELSEN mellom videregående skole og arenaen er åpen med lett ve-

getasjon og urban karakter. Området sikrer siktlinje mellom grøntdragene og lys til 

byggenes nederste etasjer. I denne forbindelsen er det fleksibel møblering, trening- og 

friidrettsapparater og andre skatevennlig elementer.

Elvepromenaden blir en viktig forbindelse mellom sentrum og park og boligområdene 

vest for tomten. Fergen og småbåthavnen vil skape vitalitet og aktivitet store deler av 

døgnet. Området mellom elvepromenaden og arenaen beholdes fleksible, med god 

plass for TV-bil og driftsrelatert aktivitet. 

GRØNNE SAMMENHENGER INSPIRASJON OVERFLATER INSPIRASJON PROGRAM
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større årstidsvariasjon. Matplanter er konsentrert i frukthagen. Der er det mulig å san-

ke bær, frø og nøtter. Permeable dekker med vegetasjon vil bidra til å fordrøye over-

vann, ta opp vann i røttene og gjøre grøntarealene bedre egnet til å takle ekstremvær.

Utvalgte blokker i stein beholdes på tomten, og plasseres ut flere steder for lek, buld-

ring og annen trening. Fleksible møbler for trening, sosiale sammenkomster, avslap-

ping, meditasjon/yoga, dans mm plasseres ut i parkene og på plassene.  

Overvann

Permeable dekker og planting av trær og vegetasjon i stort omfang sørger for effektiv 

håndtering av overvann og bidrar til å innfri krav om blågrønn faktor på 0,7. Vann vil 

samles fra tak, parker, plasser, gater og veier. Overflatevann fra takflater samles i 

vannspeil på CAMPUSTORVET. Vannet som kommer fra trafikkerte gater kan være 

forurenset, spesielt ved kraftig regn etter lengre perioder uten nedbør. Dette vannet 

skal samles sammen, fordrøyes, filtreres og sedimenteres under reisen gjennom SAG-

PARKEN og ELVEPLASSEN før det ledes ut i elven. 

Fordi grunnen i dag er forurenset bygges landskapet opp minimum 1 meter over dagens 

nivå. Dette er nødvendig for å sikre gode vekstforhold for trær, nok drenering og naturlig 

møte med bygningene. På grunn av forurensingen i grunnen er det ikke ønskelig med in-

filtrasjon av overvann ned i eksisterende masser så disse ledes i øvre skikt iht. kvalitet. 

SYNERGIER MELLOM SKOLE, IDRETTSHALL OG ISHALL
- som er lagt inn i prosjektet

Ved å organisere de tre ulike bygninger rundt det nye torvet, så skapes det en felles inn-

gangssituasjon og felles sammenheng. Den store plassen kan brukes i hverdagen, hvor 

skoleelever vil mest befolke den, men ved større arrangementer kan plassen ta imot 

en større menneskemengde. Gjennom orientering av alle hovedinngangene mot CAM-

PUSTORVET er det lett å benytte de ulike tilbudene de forskjellige bygninger gir, som 

kantinefunksjon, restaurant og cafe, bibliotek, fitness og andre ambulerende aktiviteter. 

Et livlig utendørs vrimleareal som fungerer som en uformell møteplass. 

Delingen av idrett og skole er et bevisst valg for å aktivisere byrom, gater og omgivelser. 

Inngang for breddeidrett i ARENA FREDRIKSTAD er lagt direkte mot skolen og gir lett 

tilgang for elever til å benytte isflater og felles treningsfasiliteter i skoletiden. Samordning 

av treningstider med skoledrift vil begrense transportbehov for elever som kan gå direkte 

fra skole til idrettsaktivitet uten å måtte reise hjem først.

POTENSIELLE SYNERGIER
- som en kan forvente ved utviklingen av prosjektet

Synergieffekter kan forsterkes dersom man etablerer en felles markedsføring av CAM-

PUS som den viktigste kultur-, idretts- og utdanningscampus på Østlandet. Sammen 

med Fredrikstad stadion og Høyskolen i Østfold er det samlede potensialet i området 

for å tiltrekke seg større messer, kongresser og idrettsarrangementer av nasjonal og 

internasjonal karakter stort, men det må planlegges tidlig i fellesskap for å bli en suk-

sess. I driftsfase må dette arbeidet samordnes i et interkommunalt organ med oppgave 

å utnytte anlegget i perioder når annen drift ikke opptar arealene. En videreutvikling av 

den planlagte enheten IDRETTENS KRAFTSSENTER kan kanskje ivareta denne funk-

sjonen.

Den nye bydelen med de offentlige programmer på FMV VEST kommer til å virke som 

en katalysator for Fredrikstad sentrum. Det kommer til å flytte flere mennesker til sen-

trum, skapes nye arbeidsplasser og handel-, opplevelses- og kulturaktiviteter kommer 

til å utvikle seg på begge sider av Glomma.

For FMV betyr realisering av de offentlige programmer på ODDEN en endelig oppstart 

av bygging vest for Værstebrua som igjen vil utløse bolig og næringsutvikling i nær-

området rundt. Etablering av et kollektivrtilbud (Glommeringen) direkte inn til ODDEN 

vil i seg selv bety at området kan omdefineres til et A-område som iht. kommunens 

fortettingstrategi er viktig for å tillate etablering av arbeidsplassintensive virksomheter.

CAMPUS
—

OVERSIKTSPLAN
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Vedlegg 3.1.14
Plan- og designkonkurranse Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad

Arealskjema Frederik II - skole

Nr Funksjon  Areal m2 
FUA

Delsum          
Areal m2 FUA

Tilbud           
 Areal   m2 FUA

Delsum          
Areal m2 FUA kommentarer

Undervisnings- og læringsfasiliteter 6 215                6 339                     
Generelle læringsarealer 3 600             3 529                  
Fleksibelt flerbruksareal 120                91                        
Praksisareal 1 445             1 616                  
Særskilt tilrettelagt opplæring 535                561                      
Realfag 515                541                      

Fellesfunksjoner 2 365                3 643                     
Adkomst- og velkomstsone 302                      
Større samlings- og formidlingsareal 317                      
Kantine 1 410                  
Desentraliserte møteplasser 829                      
Biblotek 785                      

Personal- og ressursfunksjoner 2 125                1 731                     
Arbeidsplasser 1 570             1 171                  
IT-tjeneste 80                  79                        
Elevtjeneste 155                198                      
Pauseareal for ansatte 260                228                      
Personalgarderobe 60                  56                        

Øvrige støttefunksjoner 730                    630                        
Toaletter 200                197                      
Drift og renhold 250                208                      
Inventarlager 100                91                        
Varemottak og avfall 180                134                      

Andre funksjoner i skolebygget 875                    384                        
Spesialdesignet læringsarena 200                191                      
Dagsenter for eldre 225                193                      
Idrettens kraftsenter/idrettscluster 450                -                         
Sum FUA 12 310              12 727                  

Øvrig areal 5 100                3 284                     
Kommunikasjonsareal KOA 2 616                  
Tekniske areal TEA 648                      
Øvrig ikke funksjonsareal 70                      20                        

Sum øvrig areal 5 170                3 284                     

Sum BTA 17 480              16 469                  

B/N-faktor 1,42                   1,29                       

Motto: Campus

fellesfunksjoner er plassert sentralt og arealene økt for 
å understreke skolens betydning som sted for 
kreativitet, felleskap, demokrati og kunnskapsdeling; 
en campus som fungerer som møtested

arealene oppfyller kravene iht. arbeidsmiljøloven om 
forskrift om arbeidsplasser; ekstra møterom, kopirom 
og andre støttefunksjoner er plassert i fellestorgene til 
elevarealene og i fellesarealene i hjertet av skolen

plasseringen av arealene legger opp til en optimalisert 
logistik i bygget med enkel tilgang både uten ifra og fra 
insiden

dagsenter er tenkt å benytte noen av skolens 
fllesarealer som ligger i direkte tilknyttning mot 
inngang fra Sagparken; Idrettens kraftsenter er tatt ut 
av skolen og lagt inn i idrettsbygget

skolens utforming legger vekt på utstrakt bruk av 
fellesarealer; gangareal trenges kun i liten grad

Arealprogram Tilbyder 

AREALOPPSETT I HENHOLD TIL SKJEMA
Arealskjema Frederik II - Videregående skole

Arealskjema Frederik II - Idrettshall

Realfag

Salg og
Service

Studiespesial isering

Takterrasse

Studiespesial isering

International
Baccalaureate

Takterrasse

Helse og
Oppvekst

Grunnskoleopplæring

Helse og
Oppvekst

Elevtjeneste

Idrett

Pauseareal

Samlingssal

Reataurant og
Matfag

Takterrasse

Bibliotek

Særskilt
Tilrettelagt
Opplær ing

Administratjon

Kantine

Drift

Samlingssal

Dagsenter

Drift

Restaurant og
Matfag

Studiespesial isering

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

FREDERIK II VGS
—

AKSONOMETRI
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Vedlegg 3.1.14
Plan- og designkonkurranse Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad

Arealskjema Frederik II - idrettshall

Nr Funksjon
 Areal m2 
FUA

Delsum          
Areal m2 FUA

Tilbud            
Areal   m2 FUA

Delsum          
Areal m2 FUA kommentarer

Idrettsarealer 4785 4820
Flerbrukshaller 2496 2503
Basishall - turn 1125 1138
Matterom for kampsport 300 302
Spinningsal 100 102
Styrkerom 300 300
Fitness/dansesal 300 302
Klatrevegg 84 81
Buldrevegg 50 60
Testlab 30 31

Lager 468 493
Lager/utstyr til hall/saler 200 210
Lager basishall turn 100 107
Lager Kampsport 40 43
Lager styrkerom 15 18
Lager fitness/dansesal 15 16
Lager klatring 10 10
Stol- og bordlager 40 42
Kontrollrom lyd/lys/skillevegger m.m. 8 7
Driftslager 40 41

Garderober 554 665
Garderober standard m/dusj og HCWC 392 502
Garderobe elitehåndball m/dusj, toalett HCWC. 114 114
Dommergarderober/singelgarderober 48 49

Fellesarealer/publikumsarealer 1280 1635
Sekretariat/møterom 15 16
Presserom 20 20
Pressetribune 20 22
Speaker 5 5
Kameraplatting og kommentatorplasser 15 17
Vestibyle med resepsjon og vaktrom 300 323
Kafeteria og kiosk med oppvarmingskjøkken 130 129
Tribunekiosker 20 31
Sosiale rom/kursrom/VIP-rom 105 106
Klubbrom/kontor 150 149
Teleskoptribuner ca 1500 personer 100 281
Faste tribuner 500 personer 400 537

Støttefunksjoner 196 671
Toaletter 30 34
HC-toaletter 15 36
Urinaler 20 29
Førstehjelpsrom 10 5
Kontor/kontrollrom 15 15
Personalrom 15 15
Personalgarderobe med dusj og HCWC 15 15
renholdssentral 40 41
renholdsrom 36 15

Idrettens kraftsenter/idrettscluster 0 465
Sum FUA 7283 8283

Øvrig areal 1457 1745
Kommunikasjonsareal KOA 1051
Tekniske areal TEA 514
Øvrig areal 180

Sum øvrig areal 1457 1745

Sum BTA 8740 10190

B/N-faktor 1,20                    1,23                        

Motto: Campus

Idrettens campus er et viktig tema for den nye bydelen på Værste, derfor foreslås 
det å legge inn 2 ekstra sett med garderober i 4. etasje på nivå med basishallen; 
her kan det ytterlig tilrettelegges for en fotball-bane på taket over spilleflatene 

to faste tribuner og to teleskoptribuner krever noe mer areal enn opprinnelig 
estimert

Idrettens kraftsenter foreslås å legges inn mellom de store 
fagverkskonstruksjonene i 3. etasje over spilleflatene; her legger kraftsenterest 
tett mot idretten og er godt synlig plassert mot vestfasaden (ut mot 
Campustorvet) og ut mot spilleflaten innvendig

Fire tribuner rundt spilleflatene krever noe mer gangareal; det oppstår noe mer 
areal ifbm. staplingen av de mindre idrettstilbudene ut mot Parkgata, men antas 
og være et riktig grep for å aktivisere fasaden ut mot byen 

Arealprogram Tilbyder 

Fotball-bane

Matterom for  kampsport

Styrkerom

Idrettens kraftsenter

Basishall

Teleskoptribuner

Faste tribuner

K lubbrom/kontor

Kafeteria / kiosk

Vestibyle

Sosiale rom/kursrom/VIP-rom

Teleskoptribuner

Flerbrukshaller

Klatrevegg

Garderober

Spinningsal

Fitness/dansesal

Vestibyle

Faste tribuner

VIP

FREDERIK II 
IDRETTSHALL

—
AKSONOMETRI
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BYGGENES OG UTEAREALENES FUNKSJONALITET

Skolen er sentralt plassert med hovedadkomst fra CAMPUSPLASSEN og utgjør selve 

hjertet i CAMPUS. Bygningskroppen har et tydelig definert ytre som tar opp kvartals-

strukturen i den nye bydelen. Konseptet bygger på ønsket om en åpen og inkluderende 

skole der mangfold, demokrati og likeverd er sentrale verdier. Dette kommer til ut-

trykk gjennom store, åpne og sammenhengende fellesarealer inne og en eksponering 

av skolens indre mot omgivelsene.

Inngangspartiet med sin tilbaketrukne, buede glassfasade, trekker CAMPUSTOR-

VET inn i skolen og gir en lys og varm velkomst inn til et raust og åpent vrimleareal 

med resepsjon, elevcafé og kantine. Herfra har man direkte, visuell kontakt gjennom 

hele skolen, både horisontalt og vertikalt. Man inviteres til bevegelse, kommunikasjon 

og uformelle møteplasser for faglig og sosial læring, gjennom en sammenhengende 

vandring mot Sagparken i vest og vertikalt via et trappeamfi som slynger seg gjennom 

alle fire etasjer.

Kontakt og kommunikasjon organiseres omkring to store overlys som er omdreinings-

punktet for to vifteformede takterrasser som åpner fasadene mot omgivelsene, slip-

per mengder med naturlig lys inn i skolen og gir tilgang til uteopphold fra alle etasjer. 

Alle fellesfunksjonene er plassert sentralt og tilgjengelig fra de store fellesarealene. 

Det er lagt vekt på å eksponere skolens indre liv mot omgivelsene for å skape aktive 

fasader og interessante og varierte opplevelser fra gateplan.

Der takterrassene møter fasaden, etableres beplantning som går fra bakken og fort-

setter opp som en levende, grønn skjerming og bidrar til en lun og frodig uteplass. 

SAGPARKEN trekkes inn i skolen gjennom en myk og grønn vegg som forbinder 

CAMPUSTORVET i øst og SAGPARKEN i vest. Ved de to overlysene, etableres det 

grønne øylandskap som orienterende strukturer og frodige møteplasser.

Det myke organiske indre representere de uformelle møteplassene, mens de mer for-

melle rommene er organisert langs fasaden.

Nye FREDERIK II er en skole man lærer av og hvor man lærer i. Hele bygningskroppen 

er et læringsmiddel. Når man kommer inn hovedinngangen møter man diverse infor-

masjonstavler som forteller blant annet om skolens eget energibruk og -produksjon 

gjennom solcellene som er integrerte i fasaden. Ved elevbutikken kan man få kjøpt 

egenprodusert mat som har blitt produsert i restaurant- og matfagslinja. Takterras-

sene brukes aktiv som en del av undervisningstilbud som blant annet for dyrking av 

grønnsaker som kan brukes i forbindelse med matfagene og kantina.

Målet har vært å bidra til utvikling av elevenes skolegang, som en inkluderende og 

opplevelsesrik pedagogisk reise. Den store trappen som er skåret ut av formen invite-

rer skolens brukere på en reise oppover i bygningen.

Skolens takterrasser er i nær tilknytning til hvert klassetrinn og de faglige under-

visningsområdene. Utformingen av takterrassenes uteområde er basert på krav til 

skolens aktivitets- og oppholdsområder og de fagrelaterte uteområdene: ’Kosthold 

og kjøkken’ med hager som brukes i matvitenskapelig utdanning, naturvitenskapelig 

og eksperimenterende område med biologihage og drivhus for fysikk og kjemi, og til-

hørende verkstedaktiviteter / arbeidsstasjoner. 

IDRETTSHALLEN er et selvstendig bygg plassert i tomtas sydøstre hjørne, og den 

vertikale strukturen vil være godt synlig fra det overordnete veinettet. Med sin verti-

kalitet og transparente fasade, henvender den seg mot publikum og ønsker velkom-

men inn i den nye bydelen og CAMPUS. Bygningen blir stående som et fyrtårn og 

symbol på en by i bevegelse der idrett og folkehelse står sentralt. 

Som del av idrettsfunksjonene er det planlagt to håndballspilleflater og en basishall. 

Disse tar opp tradisjonelt mye plass på bakkeplan. Fredrikstad sentrum er i en for-

tettningsfase og dermed er det lagt stor vekt på å oppta minst mulig areal på bakken. 

Dette er også påkrevd for å oppnå den høye blå-grønn faktor som er definert i pro-

gram. Basishallen er derfor plassert på toppen av idrettshallen og kommer til å stå og 

lyse som en fyrtårn ut mot Kråkerøy og sentrum.

Med unntak av håndball-spilleflatene er samtlige idrettsfunksjoner plassert ut mot 

PARKGATA og er godt synlig allerede fra rundkjøringen. Her vil de innvendige aktivi-

tetene som klatring, dans, kampsport, spinning og fitness, fremstå som levende bilder 

i fasaden, til glede og inspirasjon for publikum. 

Langs fasaden mot CAMPUSTORVET er alle idrettsrelaterte kontorfunksjoner sam-

let i «Kraftsenteret». Herfra har man kontakt ut mot CAMPUSTORVET på den ene 

siden og inn mot IDRETTSHALLEN på den andre.

Hovedinngangen utgjør en stor, overdekket trapp. Her er det mulig å samle alle elev-

ene på skolen for scene-eventer eller ulike utendørs undervisningsarrangementer. 

Trappa kan benyttes som et motorisk verktøy for å undervise og kombinere læring og 

bevegelse. Den er vestvendt og henvender seg mot CAMPUSTORVET og vil på denne 

måten også fungere som en attraktiv møteplass, som en del av torvet.

I forbindelse med kamper og større arrangementer kan den utvendige trappa lede 

publikumsstrømmen direkte opp mot plan 2 med egen publikumsinngang. Spillerne 

og bortelaget benytter inngangene i første etasje. Gjennom vestibylen kan man enten 

gå til garderobene som er plassert rett ved spilleflatene eller man kan gå eller ta heis 

til de ulike idrettsfunksjonene i øvrige etasjer.

På taket over spilleflatene er det plassert en stor fotballbane. Denne styrker ambisjo-

nen om en samlet idrettscampus for den nye bydelen på FMV. Garderobene i fjerde 

etasje kan enten brukes for basishallen i samme etasje eller for fotball på takterras-

sen. 

Egnethet for læring, sosialisering og samhandling

Nye FREDERIK II er et viktig bygg som skal stå sterkt og synlig i nærmiljøet og gi iden-

titet til den nye bydelen på Værste.  Skolens markante arkitektur kommuniserer «her 

skjer det noe viktig» og skal pirre nysgjerrighet. Skolen åpner seg mot offentligheten 

som en attraktiv og inviterende møteplass.  

Skolen skal utformes som et aktiv ressurs- og kultursenter for byen. Bygget er utfor-

met slik at kantine, kaffebar, biblioteket, auditorium, dagsenter, og diverse verksteder 

er lett tilgjengelig og kan benyttes av beboere og lokale foreninger. Skolens utforming 

skaper et trygt læringsmiljø samtidig som den er framtidsrettet og har fokus på mor-

gendagens behov og utfordringer.

Skolens hovedorganisering gir kort avstander og direkte kommunikasjon mellom de 

sentrale fellesarealene og de mer private arbeids- og undervisningsarealer. Elevsone-

ne legger til rette for en variert organisering og undervisning. Amfitrappene i midten 

oppfordrer til å bli tatt i bruk som aktiv møteplass, i undervisningssammenheng og 

som inkluderende og aktiv kjerne i bygget. Alle arealene er preget av å være både 

åpne og skjermet samtidig. Skolens interne organisering legger til rette for at en kan 

trekke seg tilbake ved behov for fordypning uten at man er gjemt vekk. «Å se og å bli 

sett» har vært et viktig prinsipp i utviklingen av prosjektet. Skolen oppfordrer aktiv til 

å ta i bruk en varierende undervisning med stor mulighet for fysisk utfoldelse.

Bygg som læremiddel

Nye FREDERIK II kommer til å bli en arena med et stort variasjon av læringsmulig-

FREDERIK II 
IDRETTSHALL

—
BASISHALL

10 | 45

FREDERIK II VGS
MED IDRETTSHALL

& ARENA FREDRIKSTAD CA PUS



heter. Skolen er ikke bare et bygg man lærer i, men skal også aktivt benyttes som 

læringsmiddel. Integrerte solceller i fasaden produserer strøm. Takterrassene blir tatt 

aktiv i bruk ifbm. undervisning f.eks. gjennom drivhus og plantekasser for å dyrke 

mat. Å produsere mat kan være en viktig del i undervisningen for restaurant- og mat-

fagslinja. Ved hovedinngangen vises både energiforbruk og – produksjon på store in-

foskjermer slik at elevene kan følge med på energibruken. Når det forbrukes for mye 

energi vil infotavlene lyse rødt når en entrer bygget. 

Konstruksjon er tenkt i massivtre i de øverste etasje og som en kombinasjon av mas-

sivtre og betong i de to nederste. Både betongen og treverket eksponeres i størst 

mulig grad og visualiserer dermed byggets statikk på en enkelt måte. Det foreslås å 

samle regnvann som kan benyttes til toalettene. Her kan man redusere utgiftene for 

vann og spare miljøet for to millioner liter drikkevann årlig. Et ansvarlig bruk av de 

tilgjengelige ressursene kan dermed lett formidles til elvene og ansatte. Ventilasjons-

kanaler kan delvis være synlig og markeres med noen enkle farger som blå for friskluft 

og rødt for avtrekk.

Å synliggjøre byggets enkelte komponenter gjør at skolen får et industrielt og røft preg, 

som formidler byggets struktur og funksjoner til brukerne på en enkel og pedagogisk 

måte.

Muligheter for å ta i bruk ulike undervisnings- og læringsmetoder

Undervisningen på en moderne videregående skole foregår ikke lenger kun i klasse-

rommet. De mer formelle rommene, som kan benyttes som klasserom ligger ut mot 

den mer rettlinjede fasaden mens de uformelle rommene utformes mykere i skolens 

indre.  Det legges til rette for ulike og varierte undervisningsmåter ved at undervis-

ningen kan tilpasses elevene som enkeltindivider etter deres ulike behov, mens det 

samtidig dannes et stort felleskap på nye Frederik II. De generelle læringsarealene er 

enkle i utforming og er dermed veldig fleksible og elastiske i bruk. Her kan både store 

og små grupper av elever undervises. 

Fellestorgene rett utenfor de generelle arealene inviterer til gruppearbeid, individuelt 

arbeid og undervisning i mindre grupper. Et sosialt møtested som egner seg både for 

rolige og litt mer aktive oppgaver. Lærerarbeidsplassene er en del av disse sonene og 

dette vil styrke samhandling mellom elevene og lærerne. Det er tilgang til uteområde 

fra hvert plan og det tilrettelegges for å ta det i bruk både i undervisnings- og sosial 

sammenheng.

Sosiale arenaer

- som fremmer relasjoner, rekreasjon og motivasjon

Skolens forskjellige utdanningslinjer er plassert rundt amfitrappene i midten av byg-

get som knytter bygget sammen både horisontalt og vertikalt. Her kommer ansatte og 

elever til å krysse hverandre flere ganger om dagen, slik at ulike fagfelt og studieret-

ninger møtes. 

På en videregående skole er de mer formelle klasserommene viktige, men det legges 

også stor vekt på andre former for læring og formidling. Fellestorgene og de uformelle 

møteplassene er fordelt over hele skolen, noen i form av nisjer, noen ligger skjermet 

mellom grupperom og noen ut mot de utvendige arealene. Her finner man også elev-

skap og variasjoner av oppholdsmuligheter. Her kan man sitte ved et arbeidsbord i 

grupper, mer fordypet i enkeltarbeid eller bare slappe av og være sammen med sko-

levenner.

SMARTE OG FREMTIDSRETTEDE BYGG
Skolens utforming i 1 og 2. etasje krever store og åpne arealer, og mht. optimal ut-

nyttelse av forholdet mellom spennvidde og tykkelse, egner det seg best med stål og 

betongkonstruksjoner her. Skolen er planlagt med bæresystem av stål og betong i 1. 

og 2. etasje, og bæresystem av tre i 3. og 4. etasje. Valget av materialtype ansees også 

nødvendig for å få bærelinjer til å sammenfalle, og det vil i tillegg gi bedre betingelser 

for tekniske føringer. 3. og 4. etasje er utformet med gunstige spennvidder og med 

bærelinjer som sammenfaller i begge etasjer, og egner seg dermed for bæresystem i 

tre. 

IDRETTSHALLEN  

er planlagt utført med bæresystem i tre kombinert med stål- og betong.  

Arealet med funksjoner som strekker seg over fire plan utføres med stål- og be-

tongmaterialer, for å optimalisere spennvidde i forhold til tykkelse/høyde på 

dekker, bjelker og fagverk. Det er bevisst valgt å etablere færrest mulig bære-

linjer, for å oppnå høy fleksibilitet og legge til rette for fremtidige endringer i plan-

løsningen. Turnhallen er plassert i det øverste planet og utføres med fagverks-

konstruksjon i tre og stål, og med underliggende dekkekonstruksjon av betong.  

Avstivningssystemet for skolen og idrettshallen er tenkt løst med skiver i betong og/

eller med kryssavstivende stål som skjules i veggkonstruksjoner. De to øverste etasje-

ne på skolen avstives med avstivende veggkonstruksjoner og/eller limtrekryss. 

FREDERIK II VGS
SMART BYGG

—
PRINSIPPSNITT

- utstrakt bruk av massivtre i
bæresystem, vegger og dekker
- bruk av lavkarbonbetong i gulv på grunn

- energieffektiv ventilasjon i bygningnen
med lav tilluftshimling reduserer trykktap
- ventilasjon designet for fleksibilitet og
lave driftskostnader
- hybrid ventilasjon i midtsonen av bygget

- LED-belysning som er
behovsstyrt

- nattekjøling og termisk lagring
- god tetthet for å redusere
energibruk til oppvarming
- klimasoning

- integrerte solceller i fasaden
som en del av lamell-strukturen
- egenproduksjon av strøm

- samling av regnvann for å bruke
som grå-vann i toalettene sparer
2 000 000 liter drikkevann årlig

- lamell-fasade som en
kobinasjon av integrerte solcelle-
elementer, perforerte bevegelige
elementer (solavskjerming) og
glass
- optimalisering av glas og faste
felter i fasaden med hensyn til
funksjoner i bygget

- superisolerte 3-lags ruter med
isolert karm for minimalt
varmetap
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Tilpasningsdyktighet

- bæresystem, planløsning sonedeling

Skolen er planlagt med 7 m spennvidde mellom bærelinjene og at man utnytter kapa-

siteten som spenn over flere felt gir. Bruk av utvekslende limtrebjelker i større areal-

funksjoner gir i større grad fleksibilitet mht. potensielle endringer i fremtiden. 

Både for skoledel- og idrettshall legges det til rette for utvidelse vertikalt i form av 

påbygg ved å tilpasse dimensjoner på søyler og fundamenter. 

Et evt. forberedelse av påbygg på idrettshall vil medføre at dimensjon på fagverks-

konstruksjoner økes, eller at påbygg utføres selvbærende med fagverk til underlig-

gende søyler. 

Smarte løsninger 

- som fremmer nysgjerrighet og forskertrang 

For å fremme nysgjerrighet og forskertrang kan man integrere byggets energiflyt (til-

ført energi fra nettleverandør, solcelleanlegg, vindmølle, forbrukt energi ifm. varme, 

kjøling, lys, ventilasjon) i skolens undervisning. Presentasjon av energiflyten kan gjø-

res bl.a. av infotavler og via aplikasjoner for smartelefoner og nettbrett.

En felles digital plattform kan også utvides til å presentere den fysiske verden som 

skolen og dens nærområder representerer og danne en bro mellom abstrakte fag og 

reelle situasjoner i omgivelsene. Fag knyttet til natur og historie kan både digitalt og 

fysisk utnytte nærområdets rike natur og industrihistorie som skolens utvidete læ-

ringsarena. Skolens utearealer er planlagt for å legge til rette for dette hvor veven av 

ganglinjer og parkdrag fletter skolen inn i omgivelsene og takterrassene gir visuell 

kontakt med elvelandskapet langs vesterelva.

I deler av byggene kan en presentasjon av ventilasjonskanaler, rør og lignende VVS-tek-

nisk infrastruktur være synlig i tak med pedagogiske farger og tekster for å presentere 

dette. Gjerne en presentasjon via infotavle om mengder, volum og energibruk. For 

skolens idrettshall og dens til dels skjermede utvendige ventilasjonstekniske anlegg 

på tak, kan det på kveldstid bli presentert diffust vha. lyssetting store hovedkompo-

nenter. Lyssettingen kan da ved hjelp av RGB lys gi en indikasjon for om energibruken 

er høy eller lav. Det vil også ved hjelp av solcellepaneler plassert på fasade og vegg bli 

presentert tilført energi via infotavler slik at elevene kan se virkningen av solenergien 

ved ulike situasjoner i bygget, årstider og vær. Ved presentasjon av energibruk, vann-

forbruk og andre parametere som gir et avtrykk i miljø kan dette bidra til engasjement 

og bevissthet omkring egen og andres bidrag til å redusere belastning og skaper en 

nysgjerrighet og om mulig innovasjon og forskertrang for fremtiden. 

KLIMA OG MILJØ
Prosjektforslaget for FREDRIK II og IDRETTSHALL er utviklet med tre overordnede 

designgrep for klima og miljø.

Designgrep 1: Lavt klimagassutslipp i hele livsløpet (LCA)

Prosjektet har en målsetning om å redusere totalt klimagassutslipp fra materialer og 

energibruk med minimum 40% sammenlignet med et referansebygg. 

For å legge til rette for redusert klimagassutslipp er det avgjørende å vektlegge ro-

buste løsninger bygget med materialer med lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og 

god LCC. Materialer og byggemåter som tilrettelegger for sirkulære løsninger ved de-

montering, gjenbruk og ombruk vil sørge for at minst mulig ressurser går tapt ved endt 

livsløp. Videre skal det velges konstruktive løsninger som gir bygget stor fleksibilitet/

generalitet slik at miljøbelastningen ved ominredning og bruksendring blir minimal. 

For å redusere klimagassutslippet under selve byggingen av prosjektet er det en 

delmålsetting at det kan legges til rette for en fossilfri byggeplass med blant annet 

el-drevne maskiner og byggvarme basert på fornybar energi.

Designgrep 2: Godt inneklima – med gode materialer med lav avgassing.

For å legge grunnlaget for et godt inneklima er det et mål at alle materialer i bygget 

skal tilfredsstille krav til lav- eller svært lavemitterende materialer. 

Designgrep 3 – Legge til rette for miljøledelse og oppfølging under bygging 
og drift av bygg

Det er en målsetning at bygget følges opp aktivt og systematisk under både design- og 

bygningsfasen for å få til optimale bærekraftige løsninger. Det er en målsetning at RIM 

bidrar aktivt og sørger for involvering av prosjektets øvrige interessenter for utvikling 

av endelige miljømålsetninger for byggene, og med løpende oppfølging av disse mål-

setningene i designprosessen.

Øvrige klima og miljøtiltak

Lavt klimagassutslipp for et bygg eller bebyggelse dokumenteres (Future Built-defini-

sjon) og nås vanligvis gjennom å redusere klimagassutslipp ved:

 ų Å velge materialer forbundet med lav miljøbelastning over livsløpet, samt  

redusere det totale materialbruket i bygget

 ų Å redusere stasjonær energibruk til drift av bygget

 ų Å redusere energibruk til transport til og fra bygget

Punkt 1 og 2 kan påvirkes gjennom byggets design, mens punkt 3 i hovedsak kan 

påvirkes gjennom valgt lokalisering av bygget, og ved å påvirke å legge til rette for 

lavutslippstransport til og fra bygget.

- utstrakt bruk av massivtre i
bæresystem, vegger og dekker
- bruk av lavkarbonbetong i gulv på grunn

- energieffektiv ventilasjon i bygningnen
- energieffektiv lavtemperatur oppvarming
med luft og vann
- soning og behovsstyrte systemer
- hybrid ventilering i utvalgte soner

- LED-belysning som er
behovsstyrt

- energieffektiv byggningskropp, passivhusnivå
- nattekjøling og termisk lagring
- god tetthet for å redusere energibruk til oppvarming
- klimasoning

- solceller på taket
- egenproduksjon av strøm

- enkel og robust fasade med dype
søyler som skygger for solen
- optimalisering av glass og faste
felter i fasaden med hensyn til
funksjoner i bygget

- superisolerte 3-lags ruter med
isolert karm for minimalt
varmetap

FREDERIK II IDRETTSHALL
SMART BYGG

—
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For prosjektets skissefase er det særlig konstruksjonsprinsipp, bygningsform, byggets 

fasader og byggets orientering på tomten som påvirker byggets samlede klimagass-

utslipp. I de følgende faser skal dette suppleres med krav til spesifikke løsninger for 

konstruksjoner, kompletterende bygningsdeler og spesifikt materialvalg.

Konkurranseforslaget har optimalisert byggets form og tilrettelagt for at bygget kan 

utføres med bærekonstruksjon i  tre (med noe innslag av betong og stål for store 

spenn og som fundamentering i grunnen).

Det er gjennomført energiberegning av bygningene med de foreliggende design, og på 

bakgrunn av disse er det gitt anbefalinger til tekniske løsning på ventilasjon og ener-

giforsyning. Den anbefalte løsning vil gi en samlet klimagassreduksjon på stasjonær 

energibruk på ca. 50%.

Det foreslås at referanseprosjektet utarbeides etter metoden beskrevet av Future 

Built og at denne brukes i den videre prosjektering som en løpende dynamisk modell. 

Modellen skal løpende oppdateres for å sikre at prosjektet følger målsetningene.

Der er ved avslutningen av konkurranseforslaget ikke utarbeidet samlet klimagass-

regnskap for prosjektet. Det er gjennomført en vurdering av ulike strategier for mate-

rialvalg og krav til konstruksjoner som kan sikre at målsetningen nås. 

Status for konkurranseforslaget

I konkurranseforslaget er muligheter for reduksjon av klimagassutslipp vurdert og 

innarbeidet ved å legge til rette for design- og materialvalg som kan sikre en reduk-

sjon i klimagassutslipp på minimum 40%.

Sentrale grep som er brukt for å nå lavt klimagassutslipp er:

 ų Å redusere mengden av materialbruk i til bygget.

 ų Å velge materialer med lavt klimagassutslipp.

 ų Å velge lokale materialer med kort transportavstand til byggeplass.

 ų Å velge materialer med lang levetid.

 ų Å velge resirkulerte materialer eller direkte ombruk.

I konkurransefasen er designet gjennomført med hovedfokus på pkt 1 ’å redusere 
mengden av materialbruk i til bygget’. Det er videre identifisert og beskrevet sentrale 
valg som skal vurderes i den følgende forprosjektfase.

Følgende grep er gjort i konkurransefasen for å sikre at bygget kan nå målsetning om 

en reduksjon i klimagassutslipp på minimum 40%:

 ų Kompakt bygningskropp og enkel bygningsgeometri, som gir reduserte 

materialmengder til yttervegger, gulv mot grunn og tak.

 ų Arealeffektive løsninger i bygget, betyr reduserte materialmengder til 

yttervegger, gulv mot grunn og tak.

 ų Optimalisert vindusareal til ca. 20% av BRA. Vindusareal er valgt på nivå 

som erfaringsmessig tilfredsstiller krav til godt dagslys, og samtidig krav til 

energibruk og inneklima. Vindusareal kan optimaliseres videre i kommende 

fase hvor også inneklima og dagslys skal dokumenteres.

Generelle designgrep i videre design

 ų Det velges materialer med dokumentert (EPD eller Svanemerket) lavt 

klimagassutslipp. 

 ų Det velges lokale materialer for å redusere klimagassutslipp fra transport. 

Alle materialer vurderes kvalitativt med bruk av «Grønn Materialguide – 

Veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.0»

 ų Det velges materialer med dokumentert lang levetid

 ų Det velges konstruksjoner og materialer som legger til rette for resirkulering 

eller ombruk.

 ų Det stilles krav til materialer som tilfredsstiller «Veileder for anskaffelser 

av miljøvennlige byggematerialer», forkortet VAMB. VAMB har tre ulike 

nivåer for klassifisering av klimagassutslipp, beste nordiske-, høyt- og godt- 

ambisjonsnivå.

 ų Det stilles krav til dokumenterte lav- eller svært lavemitterende materialer, 

og at Eco-Product brukes aktiv i prosjekteringen 

BREEAM – NOR SERTIFISERING EXCELLENT
Miljøressurs har vært tilknyttet prosjektet i konkurransefasen og den foreliggende 

preanalysen fra Østfold Fylkeskommune er gått igjennom med designteamet for å 

sikre at alle er bekjente med målsetningene for prosjektet. Særlig vekt har vært lagt 

på å sikre at fagpersoner har vurdert spesifikke poeng og krav som stilles til prosjek-

tet allerede i konkurransefasen.

BREEAM AP fra konkurransefasen tiltransporteres i den følgende prosjekteringsfase 

for å sikre kontinuitet. Oppgaven for AP vil være å bidrag til oppfølgning av BREEAM 

og til utvikling og oppfølging av prosjektets miljøoppfølgingsprogram, MOP.

Vindu

Lameller for solavskjerming

Integrerte solceller

FREDERIK II VGS
—

TAKHAGE

FREDERIK II VGS
—
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ENERGIKONSEPT

Overordnet energidesign

Energikonseptet for byggene bygger på tre overordnede designgrep 

 ų Å redusere energibruk med passive tiltak

 ų Å redusere energibruk med aktive tiltak 

 ų Å legge til rette for energieffektiv energiforsyning og utnytte lokale 

energiressurser

En del av de passive og aktive tiltakene vil være relativt like for de ulike bygningene, 

mens energiforsyningene designes og optimaliseres for hvert enkelt bygg i den git-

te kontekst. Energiforsyningen er optimalisert mot lokale energiressurser, mot lokal 

energiforsyning og muligheten for samspill og energiutveksling mellom de ulike byg-

ningene med hver sitt karakteristiske energibruk.

Passive og aktive designstrategier for Fredrik II VGS

En energioptimalisert bygningskropp er det mest effektive utgangspunktet for å opp-

fylle byggets energiambisjoner. En kompakt og energieffektiv bygningskropp på pas-

sivhusnivå ligger derfor til grunn for at Fredrik II VGS skal kunne oppnå et meget lavt 

energibruk.

Sentrale passive designtiltak er

 ų høyisolert, lufttett og kompakt bygningskropp

 ų energieffektive vinduer med areal og plassering optimalisert for å oppnå gode 

dagslysforhold

 ų energieffektive tekniske systemer

Energibruk til ventilering av bygget utgjør en vesentlig del av det samlede energibruk, 

dels med el-bruk til vifter og dels med termisk energibruk til oppvarming og kjøling. 

Prinsippene for forenklede tekniske systemer benyttes i designprosessen for å oppnå 

kostnadseffektive systemer med lavest mulig energibruk.

For å redusere energibruken foreslås det et ventilasjonsprinsipp som er designet for 

svært lavt samlet trykktap. Dette oppnås ved å benytte et prinsipp med tilluftshim-

ling. Tilluftshimlinger har et trykktap som er opp til 90% lavere enn tradisjonelle til-

luftssystemer. Ventilasjon med tillluftshimling som kan gi lavere investeringskostna-

der, lavere driftsutgifter, med et godt inneklima. 

Fordeler med tillufthimling:

 ų Endrer himlingen til en stor, kjølende flate med ventilasjon

 ų Kombinerer akustisk regulering med kjølelagring på natten

 ų Sparer i bygningshøyde, eller gir høyre himlingshøyde i bygget

 ų Muliggjør en himlingshøyde i hele planet med redusert krav til plass over himling

 ų Bidrar fleksibilitet enkelt flytning av vegger, og kan tilrettelegges etter det 

grid som ønskes. Dette gir et svært fleksibelt bygg

 ų Reduserer investeringskostnader

 ų Lavt energibruk til vifter

Videre foreslås det at bygget og ventilasjonsbehovet reduseres gjennom optimali-

sering av glassarealer og solavskjerming samt gjennom passive strategier for både 

dag- og nattkjøling av bygget. Som passive strategier kan det vurderes hybrid venti-

lasjon med nattkjøling, mekanisk nattekjøling samt frikjøling både dag og natt med 

kjøleenergi fra Glomma. Endelig strategi velges i samarbeide med bruker i den vide-

re prosessen og som grunnlag for beslutning vil det presenteres et beslutningsnotat 

for bruker. Beslutningsnotatet vil være integrert og samkjørt med BREEAM-punkter 

innenfor emnene Hea03, Man 02 og Ene01.

Øvrige sentrale designgrep for Fredrik II VGS er

 ų passive tiltak for termisk lagring i bygget (bygget som termiskbatteri)

 ų ventilasjon designet for fleksibilitet, og lave driftskostnader

 ų energieffektiv LED belysning

 ų lavtemperatur oppvarming og høytemperatur kjøling for å legge til rette for 

energiutveksling mellom bygg

 ų soning/ behovsstyring av tekniske systemer

Passive og aktive designstrategier for Idrettshall

En energioptimalisert bygningskropp er det mest effektive utgangspunktet for a 
oppfylle byggets energiambisjoner. En kompakt og energieffektiv bygningskropp på 
passivhusnivå ligger derfor til grunn for Fredrik II idrettshall skal kunne oppnå et 
meget lavt energibruk.

Sentrale passive designtiltak er;

 ų høyisolert, lufttett og kompakt bygningskropp

 ų energieffektive vinduer med areal og plassering optimalisert for å oppnå gode dagslysforhold

 ų klimasoning av bygget

Sentral aktive designtiltak er;

 ų energieffektiv ventilasjon

 ų hybrid ventilering i utvalgte soner

 ų energieffektiv belysning

 ų lavtemperatur oppvarming

 ų energieffektiv desentral tappevannsproduksjon for å redusere energibruk til sirkulasjon

 ų soning og behovsstyring av alle funksjoner i bygget

Energikilder 

- for Fredrik II VGS, Idrettshall og Arena

Hovedgrepet for energikilder til og energiforsyning av områdets bygg er

 ų Å utnytte lokale energiressurser så langt det er mulig

 ų Å utnytte synergier mellom de ulike funksjonene på de ulike byggene og 

utveksle energi mellom byggene hvor det er mulig

 ų Å optimalisere byggene for å redusere effekttopper i typiske døgn, både 

sommer og vinter

 ų Å designe byggene for lavest mulige driftskostnader og lavest mulig 

klimagassutslipp over hele deres livssyklus

Fredrikstad Fjernvarme er leverandør og kan vise til gunstig energiproduksjon. Det 

vil også utredes videre for å benytte Glomma (sjøvann) mot varmepumpe for å dek-

ke hoveddelen av energibehovet til skolen og idrettshallen for så benytte fjernvarme 

som spisslast.

Områdets lokale energiressurser er;

 ų fjernvarme fra offentlig nett. Det er tilknytningsplikt i området.

 ų el fra offentlig

 ų termisk energi via varmepumpe/kjølemaskin med energi fra grunnen og fra 

Glomma 

 ų spillvarme fra gråvannsgjenvinning fra dusjanlegg

Synergieffekten for dette vil bli analysert i neste fase, og den endelige løsningen på 

byggenes energiforsyning fastlegges med utgangspunkt i en BREEAM Ene 04-analyse, 

Energiforsyning med lavest mulig klimagassutslipp. Ene 04 vurderer klimagassutslipp 

og lønnsomhet som grunnlag for valg av optimal løsning.
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Foreløpig er det vurdert at energiforsyningen bør baseres på en kombinasjon av var-

mepumpe/ kjølemaskin med energi fra Glomma, supplerende fjernvarme, el fra of-

fentlig nett, supplerte med et mindre solcelle-anlegg.  Det samlede energiforsynings-

systemet optimaliseres i den videre prosessen.

For å imøtekomme effekttopper på termisk og el-energi er det valgt og designe med 

mindre døgnlagre for termisk energi, kjøling og oppvarming. Størrelser, typer og op-

timale lagringstemperaturer skal fastlegges i den videre prosessen. Det er foreløpig 

vurdert at det er døgnlager for termisk energi i Arena som har størst varmeoverskudd, 

og at energi distribueres fra Arena til VGS. Avhengig at utbyggingsrekkefølge på VGS, 

Arena og Idretthall, kan og må dette justeres i det videre design.

Avfuktningen av ishallen vil kreve el-energi, med størst forbruk i varme perioder med 

høyt vanninnhold i uteluften. Det vurderes derfor at det kan være optimalt å bruke 

solstrøm til avfuktingen. For å balansere forbruket over døgnet skal mindre batterila-

ger vurderes. 

Samlet strategi utredes og vurderes i den videre prosessen, delvis som en del av 

BREEAM Ene 04 og delvis som eget beslutningsnotat som forelegges byggherre som 

grunnlag for valg.

Beregnet energiforbruk

I designprosessen er det utført energiberegninger for hvert enkelt bygg. Beregninge-

ne er brukt til å optimalisere byggene med tanke på energibruk. Resultatene av siste 

beregning verifiserer at aktuelle krav til energi i prosjektet er tilfredsstilt. Det er utar-

beidet et notat som dokumenterer at både myndighets- og prosjektspesifikke krav er 

tilfredsstilt, se dette for verifikasjon av energiytelser. Under er det gjengitt en tabell 

fra notatet med oversikt over hvilken energiytelse hvert bygg i prosjektet har.

TEK17 Passivhus Ene 1 Ene 23

Pre-analyse Oppnådd Pre-analyse Oppnådd

FII VGS Tilfredsstilt Tilfredsstilt 8 poeng 9 poeng 2 poeng 2 poeng

Idrettshall Tilfredsstilt Tilfredsstilt 8 poeng 9 poeng 2 poeng 2 poeng

Oversikt over de ulike byggene og deres energiytelser.

BRANNKONSEPT
Brannkonseptets ytelser skal samlet sett gi et tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå 

der personsikkerhet, verdisikkerhet, samfunnsmessige hensyn og sikkerhet for red-

nings- og slokkeinnsats skal ivaretas. 

Brannseksjonering

Det planlegges med at skolen og idrettshallen er to uavhengige byggverk og det for-

utsettes at avstanden mellom byggene er minimum 8,0 meter.

Hovedelementer i brannkonseptet

Skolen

 ų Risikoklasse 3 (videregående skole).

 ų Brannklasse 2 (fire etasjer)

 ų Plan 1 og 2 er samme branncelle med åpenhet over to plan. Tilsvarende er 

plan 3 og 4 åpen over to plan. Hvert plan er oppdelt i minimum tre brannceller 

slik at det blir en naturlig gruppering av klasserom/grupperom/wc etc.

 ų 6 rømningstrapper er plassert slik at hver branncelle har tilgang til minimum 

to rømningstrapper uten å gå via en annen branncelle. Rømningstrapper må 

omsluttes med branncellebegrensende bygningsdel EI60 A2,s1-d0 [A60] og 

ha sluse mot tilliggende rom. Trapperommene må ha direkte utgang til det fri 

i plan 1.

 ų Det er angitt et persontall på totalt 1450. Dette tilsvarer at de seks 

trapperommene må ha fri bredde på minimum 1,2 meter. 

 ų Bygget prosjekteres med ledesystem samt heldekkende automatisk 

brannalarmanlegg og slokkeanlegg.

Idrettshallen

 ų Risikoklasse 5 (flerbrukshall med tribuner, turnhall, treningsrom og 

garderober).

 ų Brannklasse 3 (fire etasjer)

 ų Plan 1, 2 og 3 er samme branncelle med åpenhet over tre plan. Dvs plan 4 må 

skilles fra øvrige plan med EI60-konstruksjoner.

 ų 4 trapperom (ett i hvert hjørne) er rømningstrapper og må omsluttes med 

branncellebegrensende bygningsdel EI60 A2,s1-d0 [A60] og ha sluse mot 

tilliggende rom. Trapperommene må ha fri bredde på minimum 1,5 meter. 

Trapperommene må ha direkte utgang til det fri i plan 1.

 ų Følgende persontall er lagt til grunn:Rømning

I plan 4 er det fra basishall/turn rømning til ett trapperom som går til det fri i plan 2. 

Alternativ rømningsvei er over utvendig fotballbane til rømningstrapp (som foreløpig 

ikke er tegnet helt opp til plan 4, se skisse under) som går til det fri i plan 1. Fra utven-

dig fotballbane er det rømning til to uavhengige rømningstrapper som går til det fri i 

plan 1 (den ene er foreløpig ikke tegnet helt opp til plan 4, se skisse under).

I plan 3 er det rømning til tre uavhengige rømningstrapper som går til det fri i hen-

holdsvis plan 1 og 2.

I plan 2 er det fra flerbrukshall rømning til tre uavhengige rømningstrapper med ut-

gang til det fri i plan 1 i tillegg til utgang direkte til det fri (utvendig hovedtrapp). Fra 

sosiale rom/kafeteria/vestibyle er det rømningsvei direkte til det fri (utvendig hoved-

trapp) samt til interntrapp og lukket rømningstrapp. 

I plan 1 er det fra flerbrukshallen rømning til seks utganger direkte til det fri som er 

uavhengig av rømningstrapper. Fra Fitness/dansesal, spinning og buldre/klatrevegg er 

det planlagt rømning direkte til det fri.

Bygget prosjekteres med ledesystem samt heldekkende automatisk brannalarman-

legg og slokkeanlegg. Selve flerbrukshallen røykventileres med luker i tak/fasade og 

tilluft via dører/vinduer i fasade i plan 1.  

TEKNISKE ANLEGG 
Et godt samspill mellom forskjellige anleggsdisipliner skaper positive synergieffekter. 

Først og fremst legges det vekt på å finne god systemarkitektur og tekniske løsninger 

for hvert enkelt anlegg, slik at driftsforholdene blir gode. Deretter bør det tilrette-

legges for god styrbarhet etter effektive reguleringsprinsipper, ut fra relevant infor-

masjon og forutsigbare styringskriterier. Det gir trygge, stabile rammer for drift og 

vedlikehold.
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For skolebygning etterstrebes en god ventilasjonsteknisk og varmefordelings infra-

struktur med soneinndelinger av ventilasjonsanlegg og av oppvarmingskilder som vil 

gi muligheter for mindre bruk av motoriserte komponenter i kanalnett omkring i sko-

len. I større forsamlingsrom over flere plan vil det bli vurdert hybrid ventilering slik 

at toppbelastninger kan bli tatt hånd om uten bruk av vifteenergi. Oppvarmingskilder 

i rommene skal i hovedsak foregå ved hjelp av radiatorer, dette vil gi arealene større 

fleksibilitet for fremtidige omgjøringer av rommene. 

Idrettshall vil i størst mulig grad få soneinndelte ventilasjonsaggregater etter bruks-

mønster. Store rom med høy personbelastning og høy aktivitet vil der det er relevant 

og om forsvarlig bli utstyrt med hybridventilasjon. Hvor grunnventilering av arealene 

skjer med mekanisk ventilasjon og toppbelastning skjer ved naturlig ventilering via 

åpningsbare vinduer/spalter i fasader. Det skal i garderober og andre areal hvor det er 

naturlig å benyttes gulvvarme fremfor radiatoranlegg for økt komfort og opptørking. 

I idrettshall og andre areal hvor det vurderes hensiktsmessig vil det installeres him-

lingsmonterte vannbårne strålevarmepanel.

Tilpasningsdyktighet 

- fordeling og plassering av tekniske anlegg

For tilknytning skolebygg og idrettshall mot nettleverandør (Norgesnett) skal det eta-

bleres et traforom i skolebygget. Traforommet bygges iht. REN blad, og dimensjoneres 

for en transformator. Mulig magnetfeltproblematikk mot oppholdsarealer for under-

visning og arbeidsplasser hensyntas ift. plasseringen og utforming av traforommet.  

Det skal etableres hovedfordelingsrom i plan 1 i skolebygg og i plan 1 i idrettshall. 

Hovedfordelingsrommet i skolebygget skal være i naborom til traforommet for å be-

grense lengden på strømskinna mellom trafo og hovedfordeling.

Underfordelinger etableres i hver etasje i egne underfordelingskott. Lokalisering av 

disse kottene bestemmes ut i fra maks anbefalt lengde på kursene ut i fra bruk av 

normale tverrsnitt på kablene. Underfordelingskottene skal plasseres i felles kjerner 

med IKT kott, VVS sjakter, etc. som er plassert på samme sted i hver etasje. Dette 

gjør at man får en strukturert og fornuftig infrastruktur både i mellom hver etasje og 

internt i hver etasje.  

For tilknytning mot bredbånd/datanettverk skal det etableres et eget IKT/datarom 

med byggningsfordeler (BF) i idrettshall og eget IKT/datarom med byggningsfordeler 

(BF) i skolebygg. 

Etasjefordelere (EF) i skolebygg etableres i annen hver etasje i egne IKT kott. Lo-

kalisering av disse kottene skal være i samme kjernene som underfordelingskottene 

til elkraft. Lokalisering av disse kottene må ivareta kravene på maks tillat lengde på 

datakablene. 

Utformingen av IKT/datarom og IKT kott skal baseres på NEK 700.  

I de etasjene hvor det ikke etablere etasjefordelere (EF) skal kottene benyttes for 

svakstrøm (adgangskontroll, ITV, etc.)

Robuste og smarte tekniske løsninger

For å oppnå en robust teknisk løsning er det viktig å benytte systemer som kan ope-

rere autonomt på egenhånd. Samkjøringseffekter og informasjonsutveksling utføres 

ved bruk av overliggende systemer som i begrenset grad kan påvirke kjernefunksjo-

nene. Dette muliggjør fleksibel bruk, effektiv feilretting og enkel ombygging med ro-

buste driftssikre løsninger. 

Viktig å benytte gjennomprøvde tekniske løsninger for å oppnå dette.

Enklest mulig teknisk konsept må vektes mot vedlikehold, miljø og levetid før endelige 

valg av løsninger. 

Bruk av energien fra Glomma til kjøling og oppvarming er smart på bakgrunn av ener-

gien der vil være tilnærmet konstant og «gratis».

Tidvis høyt forbruk av varmtvann i garderober og dusjanlegg for idrettshall kombinert 

med gråvannsgjenvinning mot CO2 varmepumpe er noe av hva prosjektet ønsker å 

utrede med fokus på gjenvinning av spillvarme. 

Smart styring av solskjerming ved tider på året hvor det er oppvarmingsbehov kan bi-

dra til å redusere oppvarmingsbehov ved direkte solinnstråling der rom ikke er i bruk.

Innovative løsninger 

- deriblant ’low-tech’-løsninger

«Low-tech» og innovative løsninger er funksjonskrav og tekniske konsept løst med 

enklest mulig teknisk nivå. Metode for å komme frem til dette vil være:

 ų Fastlegge kvaliteter, funksjonskrav og akseptverdier for variasjoner.

 ų Redusere belastninger

 ų Løse belastningsvariasjoner med passivt design så langt det er forsvarlig

 ų Løse funksjonskrav med enklest mulig teknisk konsept

 ų Løse funksjonskrav med brukerstyringer så langt det er forsvarlig

 ų Løse funksjonskrav med enklest mulig komponenter og fokus på autonome 

systemer.

Riktige soneinndelinger basert på arealer med lik brukstid, funksjon og plassering i 

bygget med hensyn til himmelretning kan redusere antall tekniske komponenter i ven-

tilasjons og oppvarmingssystemene.

Ventilasjonsprinsippet som foreslås benyttet i bygget vil gi reduksjon av materialer da 

det vil i stor grad bli benyttet tilluftshimling med supplerende ventilering ved hjelp av 

vinduslufting. Dette vil gi muligheter for frikjøling uten bruk av vifteenergi. Samtidig 

vil brukere ha mulighet for manuell vinduslufting som av forskning og erfaring har 

bidratt til økt brukertilfredsstillelse. Fleksibiliteten ved et valg av et slikt ventilasjons-

prinsipp vil bidra til lavere ombygningskostnader ved endringer av rominndelinger og 

funksjoner som forventes i byggets levetid.

Gulvvarme i samspill med varmt tappevannsanlegg gir reduksjon av installasjons-

kostnader ved å benytte varmeenergien fra varmt tappevann mot gulvvarme i sam-

spill med våtrommets fordelerskap.

Muligheter for å koble på øvrige smart-løsninger i regionen

Smart-løsninger som styring av byggene (bygningsdrift), samt interaktiv PC-undervis-

ning er muligheter som kan kobles mot regionen. For å få til dette må man etablere en 

ryddig og fleksibel IT - infrastruktur både internt i byggene, men også mellom bygge-

ne i regionen.
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Vedlegg 3.1.15

Plan- og designkonkurranse Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad

Arealskjema Arena Fredrikstad -ishall

Kommentarer

Nr Funksjon
 Areal m2 FUA

Delsum          Areal 
m2 FUA

Tilbud            Areal   
m2 FUA

Delsum          
Areal m2 FUA

Arenarommet 3816 3788
Bane 1621 1650 Banestørrelse 28x60m 
Spillerbokser 36 36
Sekretariat 6 8
Utvisningsboks 12 12
Tribuner inkl. trapper, khjøre- og gangbaner 2141 2081

Treningshallen 1894 2083
Bane 1846 2022 Bane (30mx60m) inkl vant og 1,5 m gangareal + rest.
Spillerbokser 30 36
Sekretariat 6 14
Utvisningsboks 12 12

Garderober eliteavdeling 915 977
Hjemmelaget garderobeområde 460 484
Bortelagets garderobeområde 245 263
Felles inkl. dommer, helse og aktivitetsrom 210 230

Garderober breddeavdeling 829 902
Garderober 455 508 Totalt 11 garderober vist i planen
Verksted/vaskerom/tørkerom 120 126
Lærer/dommergarderobe 40 40 40
Lager 214 228

Tekniske rom 1415 1059
Tekniske rom VVS, El, Aut. Og IKT 800 800 257 m2 ikke vist - tilkomstbruer til teknisk anlegg i tak
Rom for ismaskin 50 57
Renholdsrom 50 76
Verksted 40 43
Utstyrs-/materiallager 400 0 Behov dekkes eksternt. Areal omdisponert
Personalrom drift 75 82

Publikumsarealer - matcharena 2366 3032
Vrimleareal 1344 2002 Inkl. Garderober
Toaletter og urinaler 242 363
F&B kiosk og kiosklager 120 127
Kafé/sportsbar 160 161
Restaurant - 300 sitteplasser 420 305 Plassert på plan 2, samt plan 3 (1-2 klubbrom)
Butikk sponsorutstyr 80 74

Publikumsarealer - treningshall 200 224
Galleri/tribune/vestibyle - 200 tilskuere 160 161
Breddeidrettskiosk 25 48
Toaletter 15 15

VIP-avdeling (møteromssenter) 940 1476
VIP-losjer 10-15 gjester, 350 350
VIP-restaurant/lounge 350 955 Foreslått økt VIP areal med ca600m2 (Kan reduseres)
VIP-tribune 200 130
VIP-toaletter 40 41

Foaje 630 331
Foaje 500 300 Rest omfordelt til vrimle
Info/billett/service 30 31
Garderobe ytterklær 100 Fordelt i vrimleareal 

Tilrettelegging arrangement og servering 642 511
Kjøkken 300 167
Klubbkontorer 90 92
Arrangementskontor 50 53
Publikumsverter/funksjonærer 30 31
Mottakskjøkken og lager VIP-drift 100 88
Kontrollrom 36 36
Kommentatorlosjer 16 16
Studio 20 29

Sum FUA 13647 14422

Tilleggsareal 2808 2066
Konstruksjonsareal 1008 810 Differanse mellom brutto- og nettoareal
Trafikkareal 800 632 Kun på plan 1
Vindfang ikke medtatt
Teleskoptribune Ikke medtatt
Innvendige heiser og trapper 500 523
Utvendige trapper og sjakter 500 102

Sum øvrig areal 2808 2066

Sum BTA 16455 16488

B/N-faktor 1,21                               1,14                        

Arealprogram Tilbyder 

Motto:

BIM med ArchiCAD 21 NOR    Filplassering: BIM Server: GriffBIM.local - BIMcloud Basic for ARCHICAD 21/333370 FredrikII_Byarena_Griff
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BYGGETS OG UTEAREALENES FUNKSJONALITET
Tradisjonelt er isarenaanlegg enkle lukkede volumer, gjerne plassert på en stor åpen 

tomt. ARENA FREDRIKSTAD skal pga. sin varierte bruk, sin funksjon som byens 

«storstue» og sin beliggenhet midt i byen være mer enn det. For å oppnå et tydelig 

særpreg har vi valgt å åpne alle vrimlearealer ut mot byen og legge så mye som mulig 

av det mer innadvendte innholdet inn mot tribuneanlegget. 

Bygningen fremstår dermed primært som en åpen publikumsbygning med kontakt 

med Vesterelva, CAMPUSTORVET og byen forøvrig. Det visuelle grepet med en luk-

ket kjerne omgitt av lette åpne strukturer er ment å skape assosiasjoner til verftsvirk-

somhet og dens håndtering av store skip. I møtet mellom bygg og landskap flettes det 

grønne og det bygde med en glidende overgang som også benyttes som tilkomster til 

bygg og takflater. I interiører er utstrakt bruk av lyst treverk en referanse til Plankeby-

en og  de lokale trebåtstradisjonene langs Glomma. 

Arenaen er tenkt utført med bæresystem i stål, tre og betong. Variasjonen i valg av 

materialer utføres for å optimalisere spennvidder i forhold til tykkelse/høyde på dek-

ker, bjelker og fagverk. Fagverket over arenaen vil også være bærende for tekniske 

anlegg mellom fagverksbjelkene samt for oppheng av mediakube. Fagverket utføres i 

tillegg i en buet form, hvilket optimaliserer dimensjonene og gir en finere fremtoning 

rent estetisk.

Administrasjonen, samt de utadrettede funksjonene som arrangementskontor, billett/

servicefunksjoner er plassert ved hovedadkomst for enkel henvendelse for publikum 

og for å sikre så god kontakt som mulig mot skole og idrettsbygg. 

Nær administrasjon er avdeling for elitedel plassert. God kontakt i hverdagen mellom 

de ulike aktørene er viktige grep for samhold og drift av arena/klubb, samt effektivi-

sering av anlegget.

Eliteavdelingen har alle sine funksjoner konsentrert plassert rundt egen garderobe, 

hvor det også er egen adkomst for spillere/ledere tilknyttet klubb. I denne delen av 

anlegget er også fasiliteter for U20/bortelag plassert, slik at elitesatsingen vil ha til-

gang til helårs treningsfasiliteter både på og utenfor is, samt lege/fysioterapeut, styr-

kerom og oppholdsrom.

 I tillegg er det lagt opp til gode internforbindelser direkte fra ulike soner og opp til 

plan 3 hvor forlengelsen av treningsdagen befinner seg – restaurant/bespisning.

I forlengelse av eliteavdelingen plasseres driftsavdelingen. Denne blir liggende som 

en link mellom elite og breddeidrettsavdelingen, slik at denne enkelt vil serve beg-

ge isflater og tilstøtende funksjoner. Funksjoner som preparering av is (ismaskin) og 

tilkomst ved store arrangementer (elitekamper/landskamper) vil effektivt kunne av-

vikles. I tillegg er det god kontakt mellom de to garderobeanleggene slik at en sam-

kjøring/bruk av begge isflater godt vil kunne benyttes til ett og samme anlegg (tur-

neringer, etc.)

Driftsavdelingen har kort vei til ispreparering i begge haller, og har hele sitt drifts-

område knyttet til de sonene som krever kort responstid, og ved behov for høyere 

frekvens i avvikling av arrangementer vil de kunne håndtere stor aktivitet i begge 

arenaer samtidig.

Med treningshallens isflate liggende 90° på hovedarenaen og med driftssonen som 

link mellom anleggene, er garderober og lager og alle øvrige idrettsrettede funksjoner 

samlet på en liten komprimert flate. Ankomst fra torvet og direkte inn i treningsfa-

silitetene og daglig aktivitet gir en organisering med stor effektivitet, samt at det er 

lagt til rette for sambruk bredde/elite med kort avstand til isflater/treningsanlegg. De 

ulike sonene kan også stenges av/skjermes ved ulik bruk av anleggene og forhindre 

gjennomgang i perioder hvor krav om deling er gjeldende. (konserter, elitearrange-

ment, utstillinger, konferanse, etc). Driftsinngangene er dimensjonert for tilkomst for 

større kjøretøy og tilrigging direkte inn på isflatene for ulike typer arrangementer. Alle 

fellesfunksjoner, verksteder og teknisk anlegg er plassert i samme område.

Forslaget slik det er presentert har foreløpig ikke en løsning med uttrekkstribune. 

En uttrekkstribune i denne type anlegg er erfaringsmessig en inneffektiv løsning og 

påvirker arealeffektivitet for bygget, men en uttrekksdel er fullt mulig å innarbeide i 

konseptet dersom dette viser seg å være ønskelig.

Hovedarenaens publikumsarealer er hovedsakelig plassert på plan 2. Tilgang til tribu-

ne skjer primært fra plan 2 hvor publikum finner utvalgt plass enten ned mot isflate/

plan 1, eller opp mot plan 3 fra de ulike ankomstsonene plassert rundt i anlegget.

Plan 3 inneholder VIP – områder. Ankomst er via hovedtrapper i øst eller via heis fra 

felles foaje. Etasjen inneholder VIP-losjer, restaurant, kjøkken, klubbrom og toaletter. 

Det er ti private losjer på hver side med direkte kontakt med isflaten. I tillegg er det 

en restaurant, delvis terrassert i tribunen slik at man kan spise samtidig som arrange-

menter pågår. Kjøkken og restaurant fungere også som daglig bespisningsområde for 

utøverne både før og etter trening, samt at det er mulighet for lunsjtilbud for andre i 

området.

Breddeidrettens plan 2 består av et mindre tribuneanlegg og kiosk, samt mulighet for 

gjennomgang til hovedarena. Intern adkomst er via trapp eller heis opp på garderobe-

anlegg med godt overblikk over bane. Det er avsatt ca. 200 sitteplasser i treningshall. 

I midtsonen inn mot hovedarenaen er det plassert en kiosk for breddeidretten. Denne 

er tosidig og kan fungere godt både under elitekamp og i daglig drift mot breddeidret-

ten. 

På tak er det foreslått en mulighet for en helårs syntetisk isflate (polyeten) som er 

tilgjengelig både fra treningsarena og fra parksiden. Dette arealet representerer sam-

tidig en utvidelsesmulighet for en ekstra treningsflate med tilhørende garderobean-

legg på toppen av treningsarena som kan benytte de etablerte vertikaler og hoved-

bærestruktur.

ARENA FREDRIKSTAD
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Logistikk, publikumsflyt – ute og inne

Hovedadkomst ligger mot CAMPUSTORVET og vil fungere for hoveddel av publi-

kumstilstrømning, men med utgangspunkt i seteplassering vil hver enkelt kunne hen-

vises til alternative innganger nær kjøpt tribuneplass. Disse tilkomstene fungerer også 

som rømningsveier og følger prinsipp om å benytte samme rute ved evakuering som 

ved tilkomst. Ved konserter, utstillinger eller andre arrangement kan også publikum 

ledes direkte inn til tildekket isflate på plan 1 og videre opp i tribune derfra. Garde-

robefasiliteter er fordelt ut i vrimlesonene og planlagt som ubemannede bokser/skap 

for innlåsing av klær og verdisaker.

Alle plan har full tilgjengelighet og er utformet iht. Universell utforming NS 11001-

1. Plass på tribune avsettes i tilkomstområder for enkel tilkomst og kort avstand til 

servering og toaletter.

Byggets tilpasningsdyktighet

Luftbehandlingsanlegg for ishall vil i hovedsak bli dedikerte system som tilpasses is-

hallfunksjon med blant annet avfuktning og adiabatisk kjøling, men som også vil være 

fullverdig luftbehandling for andre arrangementer som konsert- og messefunksjon. 

Arealene omkring ishallen hvor det er etablert andre støttefunksjoner vil luftbehand-

lingsanlegg og varmeanlegg være soneoppdelt slik at naturlige omgjøringer av arealer 

kan utføres uten store endringer av bygningsmessige eller hovedføringer. I disse so-

nene kan det også vurderes benyttet hybridløsninger med naturlig ventilasjon for å 

senke kjøle og varmebehov.

Konsert/E-sport/Kongress/Konferanse (totalt ca 4 800 pers)  

 ų Isflate tildekkes for messeområde/utstilling 

 ų Scene/podium rigges med tilkomst fra driftsside og utgjør opptil 1/3 av isflate

 ų Artistinngang/garderobe i ”bortelag”- sonen. Direkte inngang til scene.

 ų Rigg og drift direkte bak scenen, kort avstand.

 ų Plass til opptil ca. 2.600 pers på gulv med adkomst fra torvet. Alternativt 

ulike adkomster rundt arenaen. 

 ų Garderober i breddeidrettssanlegg kan evt. benyttes ved flere artister/

skuespillere i samme arrangement.

 ų Adkomst til tribune via hovedadkomst, vrimleareal rundt arenaen og direkte 

inngang til tribuneplass. Alternativt via øvrige innganger iht. seteplass. Plass 

til ca. 2.000 pers i tribune og del av restaurant i tribune.

 ų Wc/kiosk benyttes som ved idrettsarrangement.

 ų Bespisning i restaurant og barområder på plan 2 og 3

Messe/utstillinger:

 ų Isflate tildekkes for messeområde/utstilling 

 ų Mulighet for benyttelse av begge Isflatene med gjennomgang. 

 ų God tilgang/adkomst med varer/utstyr direkte inn i begge haller. 

 ų Administrasjon benyttes til billetter, informasjon, arrangør.

 ų Rigg og drift kort avstand.

 ų Plan 2 benyttes til utstilling og enkel servering. 

 ų Adkomst Plan 2 og 3 via hovedadkomst, Kan også åpne for trapper via tribunen. 

 ų Vrimleareal rundt på alle plan kan disponeres til ytterligere utstilling og showrooms 

 ų Wc/kiosk benyttes som ved idrettsarrangement.

 ų Bespisning i restaurant og barområder på plan 2 og 3 

 ų Konsept kan utvides til å inkludere skole og idrettsbygg

Fleksibilitet og elastisitet

Planløsninger er forberedt for fremtidig utvidelse med ytterligere en isflate i egen 

etasje over treningshall. Takkonstruksjon over treningsarena kan dimensjoneres for 

en ekstra etasje ved at tak dimensjoneres for etablering av utvendig treningsflate som 

senere konverteres til isflate og overbygges. Et evt. påbygg over treningshall utføres 

selvbærende med fagverk til underliggende søyler. Garderobefasiliteter kan legges til 

på plan 3 i forbindelse med ny isflate med tilgang fra etablerte vertikalforbindelser. 

Evt. heis for ismaskin må vurderes. 

VIP etasje er forberedt for utvidelse mot vest og bærestruktur kan forberedes for 

dette. Etablert vertikalkommunikasjon og rømningsstrukturer kan videreføres og be-

nyttes etter en evt. utvidelse.

Det er også for arenaen et fokus på å etablere færrest mulig bærelinjer, for å oppnå 

høyere fleksibilitet og legge til rette for fremtidige endringer i planløsningen. «Beltet» 

rundt bygningskroppen på arenaen har et vertikalt bæresystem med synlig fagverks-

løsning. Beltet er tilrettelagt for å utvides vertikalt med en etasje, og horisontalt rundt 

resten av arenaen på plan 3 ved evt. behov for å utvide VIP anlegg. Avstivningen i ho-

risontalplanet løses med stive dekkeskiver som drar kreftene inn i bygningskroppen, 

for å unngå synlig avstivning utvendig. 

Som opsjon er det satt av plass vest for treningsarena til en mulighet for å etablere 

et bolig utleiekonsept (sportel) henvendt mot Sagparken som en integrert del av be-

byggelsen.

KLIMA OG MILJØ

Materialvalg

Fasader er planlagt som kombinasjoner av metallkledde sandwich fasadelementer, 

og glassfasader som gir lang levetid med lavt vedlikeholdsbehov. Takflater har over-

flate enten dekket av vegetasjon eller elvestein. Dette senker temperatur på overfla-

te og fungerer som fordrøyning av regnvann. Bygningens kompakte og store volum 

sammenlignet med ytterflate gjør at overflaten/fasaden utgjør en forholdmessig liten 

andel av bygg. 

Interiørene skal være robuste med lang varighet og lavt vedlikeholdsbehov. Det er 

derfor lagt opp til overflater som tåler røff bruk med betong, tre og metall. All synlig 

betong er innfarget for å harmonere med farge på treverk. Gulv og trapper utføres i 

slipt betong. 

Beskrivelse av hvordan man kan oppnå lav klimabelastning og ressursbruk

Prosjektforslaget for Arena er utviklet etter de samme tre overordnede designgrep for 

klima og miljø definert for skole og idrettshall. 

Det er en delmålsetting at bygget har lavt klimagassutslipp gjennom hele livsløpet, 

valg av materialer med lavt klimagassutslipp er en stor bidragsyter til å oppnå dette. 

Prosjektet har en målsetning om å redusere totalt klimagassutslipp fra materialer og 

energibruk med minimum 20% sammenlignet med et referansebygg. Endelig målset-

ting skal bestemmes i samråd med utbygger i tidlig prosjektfasen. 

Se ellers beskrivelse av metodikk for Klima og miljø beskrevet for skole og idrettshall.
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ENERGIKONSEPT
Energikonseptet for byggene bygger på tre overordnede designgrep 

 ų Å redusere energibruk med passive tiltak

 ų Å redusere energibruk med aktive tiltak 

 ų Å legge til rette for energieffektiv energiforsyning og utnytte lokale energiressurser

Overordnet energidesign

En del av de passive og aktive tiltakene vil være relativt like for de ulike bygningene, 

mens energiforsyningene designes og optimaliseres for hvert enkelt bygg i den git-

te kontekst. Energiforsyningen er optimalisert mot lokale energiressurser, mot lokal 

energiforsyning og muligheten for samspill og energiutveksling mellom de ulike byg-

ningene med hver sitt karakteristiske energibruk.

Passive og aktive designstrategier for Arena

En energieffektiv bygningskropp er også for arenaen et effektivt utgangspunkt for å 

nå et lavt energibruk. Bygget skal designes for to sentrale funksjoner, flerbruksshall 

og som ishall. For flerburkshallfunksjonen vil designtiltak være tilsvarende beskrivel-

sen for skolens idrettshall. Ishallfunksjonen krever supplerende designtiltak for nå et 

lavt reelt energibruk. 

Sentrale passive og aktive designgrep for ishallen er:

 ų redusere energibruk til kjøling isflaten

 ų redusere energibruk til frostsikring av grunnen under isflaten

 ų redusere energibruk til avfukting av ventilasjonsluft og luften i arenaen

 ų redusere energibruk til oppvarmning av tilskuerplasser

 ų redusere energibruk til belysning av hallen

 ų legge til rette for lavtemperatur oppvarmning

Himlingen i arenaen og treningshallen designes med lav emissivitet på overflater for 

å redusere oppvarming av isflaten med varmestråling. Dette betyr effektiv reduksjon 

av energibruk til kjøling for å holde temperaturen under frysepunktet i isflaten. Det 

designes et energieffektivt kjøleanlegg med energigjenvinning av termisk energi som 

brukes til oppvarming av arena og til eksport av energi til den videregående skolen.

Bygget designes med konstruksjoner som tilrettelegger for en tett bygningskropp. 

Dette reduserer energibruk til oppvarming, men spesielt også energibruk til avfukt-

ning av fuktig uteluft som tilføres bygget gjennom lekkasjer i bygningskroppen. Mu-

lighetene for nattekjøling og avfukting med termisk og hygroskopisk lagring/uttørking 

skal vurderes i videre faser.

Energibruk til oppvarming reduseres med en effektiv temperatursoning av bygget og 

med utnyttelse av spillvarme fra kjøle- og avfuktingsprosesser. Ventilasjonsanlegget 

for arenaen sonedeles etter de varierte temperaturkrav på henholdsvis isflaten og 

tilskuerplasser.

Det legges til rette for lavtemperatur oppvarmning for å øke gjenvinningen av energi 

fra kjøle- og avfuktningsprosessen.

Energikilder

Hovedgrepet for energikilder til og energiforsyning av områdets bygg er:

 ų Å utnytte lokale energiressurser så langt det er mulig

 ų Å utnytte synergier mellom de ulike funksjonene på de ulike byggene og 

utveksle energi mellom byggene hvor det er mulig

 ų Å optimalisere byggene for å redusere effekttopper i typiske døgn, både 

sommer og vinter

 ų Å designe byggene for lavest mulige driftskostnader og lavest mulig 

klimagassutslipp over hele deres livssyklus

Fredrikstad Fjernvarme er leverandør og kan vise til gunstig energiproduksjon. Det 

vil også utredes videre for å benytte Glomma (sjøvann) mot varmepumpe for å dek-

ke hoveddelen av energibehovet til skolen og idrettshallen for så benytte fjernvarme 

som spisslast.

Områdets lokale energiressurser er;

 ų fjernvarme fra offentlig nett. Det er tilknyttingsplikt i området.

 ų el fra offentlig

 ų termisk energi via varmepumpe/kjølemaskin med energi fra grunnen og fra Glomma 

 ų spillvarme fra gråvannsgjenvinning fra dusjanlegg

Synergieffekten for dette vil bli analysert i neste fase, og den endelige løsningen på 

byggenes energiforsyning fastlegges med utgangspunkt i en BREEAM ENE 04-analy-

se, Energiforsyning med lavt mulig klimagassutslipp. Ene 04 vurdere klimagassutslipp 

og lønnsomhet som grunnlag for valg av optimal løsning.

Foreløpig er det vurdert at energiforsyningen bør baseres på en kombinasjon av var-

mepumpe/ kjølemaskin med energi fra Glomma, supplerende fjernvarme, el fra of-

fentlig nett, supplerte med et mindre solcelle-anlegg.  Det samlede energiforsynings-

systemet optimaliseres i den videre prosessen.

For å imøtekomme effekttopper på termisk og el-energi er det valgt og designe med 

mindre døgnlagre for termisk energi, kjøling og oppvarming. Størrelser, typer og op-

timale lagringstemperaturer skal fastlegges i den videre prosessen. Det er foreløpig 

vurdert at det er døgnlager for termisk energi i Arena som har størst varmeoverskudd, 

og at energi distribueres fra Arena til VGS. Avhengig at utbyggings rekkefølge på VGS, 

Arena og Idretthall, kan og må dette justeres i det videre design.

Avfuktningen av ishallen vil kreve el-energi, med størst forbruk i varme perioder med 

høyt vanninnhold i uteluften. Det vurderes derfor at det kan være optimalt å bruke 

solstrøm til avfuktingen. For å balansere forbruket over døgnet skal mindre batterila-

ger vurderes. 

Samlet strategi utredes og vurderes i den videre prosessen, delvis som en del av 

BREEAM ENE 04 og delvis som eget beslutningsnotat som forelegges byggherre som 

grunnlag for valg.

Beregnet energiforbruk

I designprosessen er det utført energiberegninger for hvert enkelt bygg. Beregninge-

ne er brukt til å optimalisere byggene med tanke på energibruk. Resultatene av siste 

beregning verifiserer at aktuelle krav til energi i prosjektet er tilfredsstilt. Det er utar-

beidet et notat som dokumenterer at både myndighets- og prosjektspesifikke krav er 

tilfredsstilt, se dette for verifikasjon av energiytelser. Under er det gjengitt en tabell 

fra notatet med oversikt over hvilken energiytelse hvert bygg i prosjektet har.

TEK17 Passivhus Ene 1 Ene 23

Pre-analyse Oppnådd Pre-analyse Oppnådd

Arena/ 
Ishall Tilfredsstilt Tilfredsstilt 8 poeng 9 poeng 2 poeng 2 poeng

Oversikt over arenaens-/ ishallens energiytelser.

BRANNKONSEPT
Brannkonseptets ytelser skal samlet sett gi et tilfredsstillende brannsikkerhets-
nivå der personsikkerhet, verdisikkerhet, samfunnsmessige hensyn og sikker-
het for rednings- og slokkeinnsats skal ivaretas. 

Brannseksjonering

Bygningen består av én brannseksjon, dvs ingen oppdeling med seksjonerings-
vegger.

Hovedelementer i brannkonseptet

 ų Risikoklasse 5 (flerbrukshall inkludert garderober og tribune).

 ų Brannklasse 3.

 ų Plan 1, 2 og 3 er samme branncelle med åpenhet over tre plan. 

 ų Følgende persontall er lagt til grunn:

Plan 1 2500 på banedekke ved konsert etc. 

Plan 2 1700 

Plan 3 600 
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Rømning: 

 ų Rømning er fordelt på utvendige og innvendige trapper som betjener plan 2 

og 3. Disse har til sammen en fri bredde på ca 2300 cm. 

 ų I plan 1 er det utganger direkte til det fri jevnt fordelt rundt hallen. Disse har 

til sammen en fri bredde på ca 2500 cm.

 ų Når alle trapper/utganger summeres ender det opp med en total fri bredde på 

ca 4800 cm. Preakseptert er det krav til 1 cm/person i rømningsveier og med 

beregningene over vil cm/person bli < 1 (0,78). Det forutsettes at det i videre 

prosjektering må gjøres røyk- og rømningssimuleringer for å verifisere at 

nødvendig rømningstid er mindre en tilgjengelig rømningstid.  

 ų Bygget må ha heldekkende automatiske slokkeanlegg med unntak av selve 

hallen som røykventileres med luker i tak og tilluft via dører i fasade i plan 1. 

 ų Bygget må ha automatisk brannalarmanlegg med talevarsling samt ledesystem

TEKNISKE ANLEGG
Prosesskjølingsanlegg vil være en betydelig del av det tekniske anlegget sammen med 

ventilasjonssystemene. Det vil bli benyttet system og anlegg av anerkjente prinsipp for 

kulde- og kjøleanlegg i forbindelse med moderne ishaller. En ishall i drift har et stort po-

tensiale for utnyttelse av spillvarme fra kjøleprosessene i forbindelse med produksjon 

av kjøling til isbane og ventilasjonskjøling. Spillvarmen vil bli utnyttet til byggets øvrige 

oppvarmingsbehov og tappevannsoppvarming. Det antas at spillvarmen fra prosess-

kjølingen vil kunne betjene tilnærmet hele byggets årlige oppvarming- og tappevanns-

behov. Det vil i neste fase også bli analysert om det er driftsøkonomisk lønnsomt å 

benytte spillvarme mot Fredrik II VGS og idrettshall på samme tomt for å utnytte ener-

gien i motsetning til å føre restvarme til det fri. Det antas at i overgangsperioder og med 

hensyn til trender av lokalt klima også vil gi positive bidrag til Fredrik II og idrettshall. 

Tilsvarende som for Fredrik II og Idrettshall vil også Arena Fredrikstad bli tilknyttet 

fjernvarme. Fjernvarme vil bli tilknyttet og benyttes som spisslast ved behov.

Tappevannsproduksjon vil være betydelig i sesong og det gjøres øvelse for benyttelse 

av gråvanns-varmepumpe mot varmt tappevannsproduksjon i forbindelse med dusjan-

leggene. Tomtens plassering med Glomma som nærmeste nabo gir prosjektet et poten-

siale for utvinning av energi på en driftsøkonomisk måte. Sjøvannskjøling for komfort-

kjøling av arealene omkring ishallen samt sjøvann benyttet mot prosesskjøleanlegget 

vil være positivt bidrag for å redusere energibruken i bygget. I forbindelse med is-prepa-

rering er vannforbruket høyt. Utredning i forprosjektet vil vise om det er hensiktsmessig 

å gjenvinne avskrapet is til produksjon av ny is og eventuell gevinst for gjenvinning av 

kjøleenergien tilknyttet dette.

Ventilasjonstekniske anlegg som betjener ishall og tribune vil bli utstyrt med avfukt-

ningsanlegg i samspill med prosesskjøleanlegget. Øvrige publikums- /støttefunk-

sjonsarealer vil bli ventilert med tradisjonelle ventilasjonsaggregater med roterende 

varmevekslere og der det er nødvendig med doble kryssvekslere for å minimere luk-

toverføring. Plassering av ventilasjonstekniske anlegg vil i hovedsak bli plassert blant 

byggets takkonstruksjon. Tilkomst for service og vedlikehold via heis og muligheter for 

komplett utskifting ut gjennom sarg. Inntak plasseres mot nord og avkastluft mot sør. 

For treningshallen vil tilhørende aggregater få inntak og avkast plassering ved hjelp av 

bygningsmessig kombinert inntak/avkast som en del av sarg/gjerdefunksjon for arealet 

på yttertak mot vest. 

Ventilasjonsprinsipp for isflaten er fra takmontert kanalanlegg. Tribune vil få temperert 

tilluft via tilluft etablert i tribune. Sentralavtrekk ved tak.

Tilpasningsdyktighet - fordeling og plassering tekniske anlegg

For tilknytning mot nettleverandør (Norgesnett) skal det etableres et traforom i byg-

get. Traforommet bygges iht. REN blad, og dimensjoneres for to transformatorer. 

Både traforom og hovedfordelingsrom skal plasseres i området mellom isbanen og 

treningsbanen da det er i dette området tekniske rom med de mest effektkrevende 

komponentene som kjølekompressorer etc. plasseres. Hovedfordelingsrommet skal 

være naborom til traforommet for å begrense lengden på strømskinner mellom trafo-

en/-ene og hovedfordeling/-ene.

Underfordelinger etableres i hver etasje i egne underfordelingskott. Lokalisering av 

disse kottene bestemmes ut i fra maks anbefalt lengde på kursene ut i fra bruk av 

normale tverrsnitt på kablene. 

For tilknytning mot bredbånd/nettverk skal det etableres et IKT/datarom i samme 

område som hovedfordelingsrom. Etasjefordelere (EF) etableres i hver etasje i egne 

IKT kott. Lokalisering av disse kottene bestemmes ut i fra maks tillat lengde på data-

kablene. Utformingen av IKT/datarom og IKT kott skal baseres på NEK 700.  

Arealene skal ha automatisk sprinkleranlegg. Sprinklersentral plasseres på bakkeplan 

med egen inngang fra det fri. I samme areal vil fjernvarmeinnlegg også tilkomme.

Robuste tekniske anlegg

For å oppnå en robust teknisk løsning er det viktig å benytte systemer som kan operere 

autonomt på egenhånd. Samkjøringseffekter og informasjonsutveksling utføres ved bruk 

av overliggende systemer som i begrenset grad kan påvirke kjernefunksjonene. Dette 

muliggjør fleksibel bruk, effektiv feilretting og enkel ombygging med robuste driftssikre 

løsninger. Viktig å benytte gjennomprøvde tekniske løsninger for å oppnå dette.

GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET
Samordning, samarbeid, og riktig rekkefølge vil være primære suksesskriterier for å skape 

en god gjennomføring av en omfattende utbygging med mange aktører over flere år. Det 

samme samarbeidet er essensielt for å ta ut det fulle potensialet i synergieffekter som kan 

oppnåes for «Campus».

Generelt bør man i utviklingsprosessen styre utbyggingen i så stor grad som mulig slik at 

områdene med nærmest tilknytning til sentrum etableres og ferdigstilles først. På denne 

måten utvides sentrumsområdet gradvis, og det er mulig å anlegge og ferdigstille infra-

struktur og fellesanlegg for de første trinnene mens anleggsvirksomheten flytter seg vest-

over på området. 

En byomdannelse av denne type skjer over lang tid, og det som skjer i de ulike sonene mens 

den nye byen bygges blir en viktig del av prosessen. Nærområdene bør aktiviseres selv om 

de ikke er i aktiv utvikling.

I de fremtidige grønne områdene i randsonen av «Campus» kan i tillegg til sports- og fri-

luftsaktiviteter nevnes tiltak i retning av urbant hagebruk, felt for ”in situ bioremedering” 

(grønn rensing av forurensede masser i grunnen) og generell mulighet til å utforske biolo-

gisk mangfold og botaniske forekomster av de sjeldne ved videre utvikling av Glommastien. 

Innenfor det blå er det nærliggende å nevne; båthavn for større båter i dokka, for mindre 

langs andre kanter eller ved nye midlertidige flytebrygger. I det små foregår vannaktiviteter, 

kajakkpadling rundt Kråkerøy, bading og seiling .

Også bygg og konstruksjoner fra verftsindustrien utgjør med sine arkitektoniske og historis-

ke kvaliteter umiddelbare attraksjoner. Disse kan gjennom midlertidig bruk og vedlikehold 

danne grunnlag for noen av FMVs særlig verdifulle attraksjoner. 

Temporær bruk i form av kulturaktiviteter, utstillinger, gatekunst, enkle idrettsanlegg, billige 

lokaler for etablererbedrifter o.l. kan skje mens øvrig utbygging pågår. Aktiv bruk vil være 

med på å øke områdets attraktivitet og styrke dets identitet allerede før noen av de nye 

byggene er bygget. Dette gir verdifull tid til utvikling av gode prosjekter og god omtale som 

grunnlag for langsiktig utvikling. En god bevaringspolitikk på FMV styrker Fredrikstads til-

bud av kulturaktiviteter og gir en ny historisk interessant og samtidig framtidsrettet bydel.

I henhold til en verdivurdering / vurdering av muligheter kan man trygt tenke disse historis-

ke elementene som del av plangrepets identitet og sett av styrende elementer. 

Og det er derfor viktig at alle kostbare bevaringstiltak knyttes opp til mer langsiktige pro-

grammer som kan bygge opp under identitet og som gir økonomisk grunnlag som kan sikre 

sentrale verdiers eksistens.
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VIP / Møte
VIP-losje

 18 m2

VIP / Møte
VIP-losje

 18 m2

VIP / Møte
VIP-losje

 18 m2

VIP / Møte
VIP-losje

 18 m2

VIP / Møte
VIP-losje

 18 m2

VIP / Møte
VIP-losje

 18 m2
Teknisk rom

 4 m2 Teknisk rom
 8 m2

Tilrettelegging
Studio
 29 m2

Tilleggsareal
Inv. trapper

 16 m2

Tilleggsareal
Inv. trapper

 23 m2

Inv. trapper
 12 m2

Teknisk rom
 6 m2

Teknisk rom
 6 m2

VIP / Møte
Restaurant

 356 m2

ARENA 
FREDRIKSTAD

SNITT C
—

1 : 400

ARENA 
FREDRIKSTAD

3. ETASJE
—

1 : 400

33 | 45

FREDERIK II VGS
MED IDRETTSHALL

& ARENA FREDRIKSTAD CA PUS



PLANSJER

34 | 45
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39 | 45



40 | 45



41 | 45



42 | 45
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45 | 45


