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Faktaopplysninger 
 
Forslagsstiller 
Firma: Brochs gate 3 AS v/Hemfosa Samfunnsbygg 
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Firma: Terje Grønmo Arkitekter AS 
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GBnr.: 300/208 

Adresse: Brochs gate 1, 1607 Fredrikstad 

Eiers navn: Solveig Marie Tangen 
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Adresse: Gunnar Nilsens gate 23, 1607 Fredrikstad 

Eiers navn: Brochsgate 3 AS 
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Eiers navn: Fredrikstad kommune 
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Adresse: Glemmegata 6, 1608 Fredrikstad  /  Glemmegata 8, 1608 Fredrikstad 

Eiers navn: Seksjon 0: Eierinformasjon mangler 

 Seksjon 1:  Jorun Kristine Haakonsen 

 Seksjon 2:  Svein Roar Vårlie Olsen / Wanda Elisabeth Viller Dyhre 

 Seksjon 3: Anne Lise Larsen 

 Seksjon 4: Bjørn Arne Østli / Hilde Marie Abrahamsen 

 Seksjon 5: Bjørn Rolf Kjølstad / Eva Louise Kjølstad 

 Seksjon 6: Kai Anker Wilberg 

 Seksjon 7: Tom Gustav Skau / Wenche Louise Brække Skau 

 Seksjon 8: Versa Eikenes AS 

 Seksjon 9: Odd Ragnvald Larsen 

 Seksjon 10: Brit Thorsen 
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GBnr.: 300/1542 

Adresse: Gunnar Nilsens gate 25, 1607 Fredrikstad 

Eiers navn: Gunnar Nilsens gate 25 AS 
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Adresse: Glemmegata 6, 1608 Fredrikstad 

Eiers navn: Glemmengaten 6 Borettslag 

 



Del av  
GBnr.: 300/27 

Adresse: Nygata 1, 1607 Fredrikstad  /  St.Croix gate 30, 1607 Fredrikstad 

Eiers navn: Fredrikstad kommune 

  

 

 



A. Formål med planen 
 
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for en utvidelse og ombygging av politihuset 
(Gunnar Nilsens gate 25) og eksisterende tinghus (Brochs gate 3) innenfor planområdet. Mulig 
omorganisering av parkering og avkjørsler vurderes i planprosessen. Planen medfører endring av 
gjeldende plan for området, av 1988, og innebærer en økning for tillatt grad av utnyttelse  
Detaljreguleringen skal beskrive potensialer og rammer for en utvikling av kvartalet, og det skal søkes 
gode løsninger for den offentlige bebyggelsen og tilpasninger mot den eksisterende boligbebyggelsen 
som ligger innenfor planområdet.  
Utvidelsen av bebyggelsen vil delvis gå utenfor gjeldende byggegrenser mot gårdsrom som i dag - i 
det vesentlige - benyttes til parkering. 
 
 

B. Planområdet 
 

Avgrensning av planområdet fremgår av vedlagte kart og omfatter følgende eiendommer: 
Gbnr.: 300/533, 300/1542, 300/1577, 300/210, 300/208, 30/1389 og del av 300/27 (kommunal 
grunn/gårdsrom/kjørevei).   
 

Foreslått plangrense, størrelse 
Planavgrensning vil bli den samme som i gjeldende regulering. 
Avvik mellom det originale reguleringskart og det som fremkommer i kommunens kartportal 
Planområdets størrelse er ca 7250 m2. 

 

 



Forslag til planavgrensning 

 
Forslag til planavgrensning er den samme som i gjeldende regulering 

 
 
Om planarbeidet vil kunne få virkninger utenfor planområdet 
Det vurderes at planarbeidet eller virkninger av reguleringen vil gi svært liten konsekvens utenfor 
planområdet.  

 
Dagens situasjon 
Planområdet består i dag av Fredrikstad politihus, Fredrikstad tinghus, offentlige kontorer, boliger, 
butikker og åpent indre gårdsrom.  
 
Kvartalet slik det fremstår i dag består av ulikeartet bygningsmasse både i materialitet og uttrykk. 
Bebyggelsen er fra ulike tidsepoker. 

 



 
Hjørnet Brochs gate & Gunnar Nilsens gate  - Fredrikstad tinghus (Opprinnelig hovedpostkontor og politihus) 

 

 
Hjørnet Gunnar Nilsens gate & Damstredet  - Fredrikstad polithus 

 

 
Hjørnet Damstredet & Glemmengata  - Boliger 



 
Hjørnet Glemmengata & Brochs gate  (hjørnegård og gård vegg i vegg i Glemmengata er verneverdige bygninger) 

 

 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Det er et ønske om å videreutvikle og foredle dagens bebyggelse, med en oppgradering av fasader og 
en mulig utvidelse og ombygging av bygningsmassen som ligger innenfor planområdet. Det tas sikte 
på en volumoppbygging og et fasademessig uttrykk som kan ivareta det opprinnelige anleggets 
karaktertrekk, der bygningenes opprinnelige uttrykk er lesbare, og nye deler tilføres med vekt på 
kvalitet i form og materialvalg. 
 
Hovedpunkter og prioritet i planlagt utvikling er å legge til rette for en ønsket utbygging av 
Fredrikstad politihus og bedret funksjonalitet for så vel tinghus som for politiet. Det er et ønske om å 
se på ulike muligheter for en utvikling av bebyggelsen i Brochs gate 3. Da det foreløpig ikke avklaret 
hva kontorbygget kan inneholde, vil det her bli sett på ulike formål, utover rene kontorfunksjoner, som 
bør legges inn i reguleringsplanen.  
 
Reguleringsendringen omfatter ikke den eksisterende boligbebyggelsen i kvartalet. 
 
Innkjøring fra Gunnar Nilsens gate vil bli opprettholdt. Det tenkes parkering og kjøreadkomst på 
bakkeplan, integrert i fremtidig utbyggelse i Gunnar Nilsens gate 25. Som del av Brochs gate 3 
vurderes det å etableres parkeringskjeller under fremtidig utvidelse. Ekstra utkjøring fra kvartalet som 
sikkerhetsløsning for politiet vil bli vurdert i planarbeidet, og det vil bli lagt vekt på å forbedre 
opplevde kvaliteter på gateplan.  

 
 
D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Ved videreutvikling av kvartalet søkes det å bygge videre på det historiske mangfold og de ulike 
stilarter, men samtidig etablere en strategi for et samlet og bevist komponert helhetsuttrykk. Ved dette 
kan man oppnå variasjon og individualitet innenfor et samlet hele. 

 
Gunnar Nilsens gate 25 (Politihuset) 
 
Det planlegges en utvidelse av eksisterende politihus med 5 etasjer innover i kvartalet, samt et påbygg 
i en etasje mot Dammstredet, som delvis erstatning for eksisterende teknisk etasje.  
 
 
 
 
 



Brochs gate 3 
 
Bygningsfløyen i Brochs gate tenkes i hovedsak beholdt. Det etableres en ny og mer hensiktsmessig 
layout for fløyen mot Gunnar Nilsens gate. Det planlegges å øke høyden med en etasje på den 
eksisterende kontorblokk mot Brochs gate og to etasjer over fløyen mot Gunnar Nilsens gate. I tillegg 
vil den indre delen av bygningsmassen, som ligger mot gårdsrommet, stikke en etasje opp.  
 
Høydeforholdene og utnyttelse vil bli vurdert i det videre planarbeidet. 
 

 
Utdrag fra volumstudie som illustrerer èn mulig fremtidig utviklingsretning for kvartalet,  

 
 
E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 
 

Det er tiltakshavers intensjon at planen skal stille krav til at utforming har en tilnærming til 
eksisterende bebyggelse som ivaretar både den kulturhistoriske kontinuiteten i området, og den 
miljømessige ressurs som de eksisterende strukturer utgjør. Videre at også kvartalets relasjon til 
bystruktur og byens brukere vektlegges. Dette kan gjelde publikumsrettede virksomheter mot 
gatemiljøet, og det kan gjelde vurdering av åpning av kvartalet for gjennomgang. Dette vil bli vurdert i 
det videre planarbeidet. Planen vil videreføre dagens struktur i kvartalet.   
 
Kollektivtransport og parkeringsplasser ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. 
 
Foruten at det vurderes en ekstra inn-/utkjøring fra kvartalet vil trafikkbildet forbli slik det er i dag. 

 



F. Virkning og tilpasning til omgivelser 
 
Planen vil i liten grad påvirke omkringliggende omgivelser, men vil i noen grad påvirke 
boligbebyggelsen i kvartalet, da det er behov for å bygge ut deler av gårdsrommet.  
 
Detaljreguleringen medfører små endringer i forhold til etablert infrastruktur. Eksisterende gater/fortau 
utenfor og i tilknytning til planområdet og adkomst til planområdet vil bli uendret. 
 
Kvartalet vil være gjenstand for en arkitektonisk bearbeidelse som vil gi bebyggelsen et variert og 
helhetlig uttrykk, samt mer åpenhet til gatemiljøet og mot publikum.  
 

 
G. Forhold til overordnede planer 
 
Gjeldende og kommende kommuneplan 
 
Formål:  
Arealet er i gjeldende og i forslag til ny kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg, og forslaget 
er således i samsvar med denne.  

 

  

Gjeldende kommuneplan: Offentlig/privat tjenesteyting Kommende kommuneplan: Bebyggelse og anlegg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunedelplan Fredrikstad byområde 2011-2023 / Sentrumsplan 
 

 
 

Sentrumsplanen 2011-2023 - Hensynssone verneverdi bygg 

 

 
 

Sentrumsplanen 2011-2023 – Illustrasjon bestemmelsesområder knyttet til byggehøyder 

 



Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan er “Kvartalet Glemmengata, Glemmen kirke, Torbjørnsgate, Brochsgate”, 
av 25.04.1988, her er planområdets avsatt til: Byggeområde for offentlig bebyggelse, byggeområde for 
forretning og kontor, offentlig trafikkområde, felles avkjørsel og gårdsplass.  

Gjeldende regulering, fra 1988  

 
 
Planforslaget erstatter denne planen. 
 
 
H. Berørte interesser av planinitiativet 
 
Det vil bli opprettet tidlig dialog og orientering med eierne av boliger innenfor planområdet.  
Eiendomsforholdene vil bli endelig avklaret før planforslaget sendes inn til førstegangsbehandling. 

 
 
I. Hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas 
 
Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - som følger DSB’s veileder - der 
eventuelle risiko og sårbarhetselementer vil bli identifisert, og eventuelle forslag til avbøtende tiltak 
vil bli redegjort for i analysen/planforslaget.  
 



J. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles 
 
Det planlegges varsling etter Fredrikstad kommunes varslingsliste, samt naboer og gjenboere.  

 
 
K. Samarbeid og medvirkning 
 
Det er planlagt at beboere innenfor planområdet, samt naboer og grunneiere vil bli varslet i forkant av 
kunngjøringen i avisen. Det vil også bli avholdt informasjonsmøte, slik at eventuelle spørsmål, andre 
synspunkter skal bli belyst på et tidlig stadie. 
 
Det vil være ønskelig med mulighet for dialogmøter, samt kart- og bestemmelsesmøte med Fredrikstad 
kommune underveis i prosessen, for å sikre at det materialet som leveres til 1. gangsbehandling av 
plan er dekkende og med nødvendige kvalitet. Det legges opp til et godt samarbeid med de offentlige 
fagmyndighetene i saken. 
 
Det vil også bli opprettet dialog med vernemyndighet i forbindelse med tiltak som kan ha innvirkning 
på bevaringsverdige bygninger i planområdet. 
 
Ellers legges ordinær planprosess til grunn, med mulighet for medvirkning gjennom hele 
planprosessen, spesielt ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn.  

 
 
L. Vurderingen av behov for konsekvensutredning 
 
Da planforslaget i hovedsak vil samsvare med overordnet plan og bebyggelsen, og vil ha et bruksareal 
mindre enn 15 000 m2 har vi vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning i 
henhold til plan- og bygningslovens §12-10, første ledd, jf §4.2 med tilhørende forskrift. 


