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Fredrikstad kommune - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Cewex-
kvartalet 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 14. oktober 2019.  

Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Nina Michalowska 
Overingeniør 
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Svar på varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
Cewex-kvartalet i Fredrikstad kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 14. oktober 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Formålet med planarbeidet er å foreta en transformasjon av deler av Cewex-kvartalet. 
Det skal legges til rette for et sentrumsprosjekt som løfter kvartalet til et aktivt og 
attraktivt kvartal i byen.  
 
Uttalelse fra DMF 
Planområdet ligger midt i Fredrikstad sentrum og består av eksisterende bygårder.  
 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av 
mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen 
medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. DMF har på nåværende 
tidspunkt ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
Cewex-kvartalet i Fredrikstad kommune. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Karoline Ulvund 
seksjonsleder rådgiver 
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Fredrikstad - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Cewex - 
kvartalet 

Vi viser til deres oversendelse datert 14.10.2019 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Cewex-kvartalet i Fredrikstad. 
 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for et sentrumsprosjekt som 
løfter Cewex-kvartalet til et aktivt og attraktivt kvartal i byen. Bygningsmassen skal fylles med ulike 
funksjoner, og vil trolig inneholde en kombinasjon av forretninger, bevertningslokaler, leiligheter, 
tjenesteyting og annen arealbruk som inngår i sentrumsformålet. 1. etasje skal utformes med aktive 
fasader for å bidra til et godt bymiljø. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i 
kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og 
vesentlige regionale interesser i planleggingen. Kommunen har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør derfor 
fremgå i planbeskrivelsen. 
 
Vårt innspill er delt i to, hvor første del er fremhevede innspill, vurderinger og råd tilknyttet det 
varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet. 
 
Innspill 
Planområdet ligger svært sentralt og vi har en forventning om at det sikres god arealutnyttelse og at 
antallet parkeringsplasser begrenses, jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
En bærekraftig arealforvaltning krever høyere arealutnyttelse, og at flere bor i sentrum og ved 
kollektivknutepunkt. Det er viktig at denne utviklingen skjer med kvalitet, slik at befolkningens helse 
og trivsel ivaretas. Støy og dårlig luftkvalitet er kilder til uhelse. Opplevelse av å bli forstyrret under 
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hvile og avkobling bidrar til mistrivsel og redusert velvære, og påvirker folks atferd og helsetilstand. 
Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkningene av støy. Det å planlegge for gode 
bomiljøer er viktig forebyggende folkehelsearbeid. Det er gitt anbefalte grenseverdier for støy i tabell 
3 i T-1442. Retningslinjen inneholder også føringer for håndtering av eventuelle avvik. Det bør også 
vurderes støy internt i eget bygg, slik at man ikke planlegger seg inn i interne konflikter, eksempelvis 
mellom utesteder og boliger. 
 
Vi vil også fremheve føringene i de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) punkt 4.3. Det skal tas utgangspunkt i naturbaserte løsninger for å forebygge 
overvannsproblemer. Håndtering av overvann og etablering av blågrønne elementer bør ses i 
sammenheng slik at man kan etablere overvannsløsninger som også bidrar positivt til 
naturmangfold og et spennende utemiljø (ev. også på tak). 
 
Det må være en bevissthet på reguleringsplanens rammer, også for den del som eventuelt ikke skal 
bygges ut umiddelbart. Virkningene for reguleringsplanens ytre rammer må belyses. 
 
Generelle tema 
Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta arealplaner i henhold til plan- og 
bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene av 
gjeldende nasjonal politikk. 
 
Plan- og bygningsloven gir selv viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale 
forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.19. Her samles 
mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i 
planleggingen. Vi viser også til Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020, datert 14.11.2019 og Fylkesmannens forventningsbrev for 2019, datert 
15.03.2019 (www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg). 
 
Vår region har høy befolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som bidrar til å nå 
viktige nasjonale mål for klima, areal og transport. Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at 
forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen 
for en bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må også skje med kvalitet slik at man skaper trygge og 
helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 
 
Fylkesplanen gir føringer for hele østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats fra en rekke 
samfunnsaktører for å nå sine mål. Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til 
overordnede kommunale og regionale planer, samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved 
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse.  
 
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Følgende generelle temaer vurderes som viktige i det aktuelle planområdet: 
 
 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-Barn 

og unge. Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges 

http://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg
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interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser er hensyntatt. 
Eventuell opparbeidelse av lekearealer må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer, fremme helse og trivsel samt 
forebygge kriminalitet og sosiale forskjeller. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og 
tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 
planprosessen. Kommunene må gjennom tilrettelegging for tilstrekkelig og variert boligbygging 
bidra til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Kommunene bør implementere den 
nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) og benytte www.veiviseren.no. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til Estetikk i 
plan- og byggesaker (T-1179). Reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for 
tiltak i planen vil påvirke estetikk og landskap. 

 Universell utforming. Vi viser til Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Vi viser også til lov om 
likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar 2018. 

 Blå-grønn struktur. Vi viser til DN-håndbok 23 Grønn by …arealplanlegging og grønnstruktur, T-
1267 Fortetting med kvalitet og Framtidens byers veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig å 
bevare og etablere ny blå-grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale 
miljøet som trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, 
naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for eksempel 
overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap 
av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur samt sikre materielle verdier. Det er krav om 
risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven 
§ 4-3. Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 17 § 7-3 med veiledning. Vi 
viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 Flom- og 
skredfare i arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Håndtering av overvann blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler nettsiden www.klimatilpasning.no 
og DSBs veileder Klimahjelperen.  

 Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging og tilhørende 
veileder MA-128. Støyforholdene skal være utredet på fasade og uteoppholdsarealer ved 
regulering av området, jf. retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen angir maksimale støygrenser, 
men vi vil peke på at også støyeksponering under disse verdier kan påvirke helse og trivsel. I 
støyutsatte områder må det stilles konkrete krav til avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. 

 Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Vi 
viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. Det må også ses 
på samspilleffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke plagen/helserisikoen. 

 Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 
forurensning i grunnen. Vi viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i forurenset 
grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften (TA- 2912 og TA-
2913). Forurenset grunn skal registreres i databasen «Grunnforurensing» i samsvar med 
Miljødirektoratet veileder om dette (TA-2671).  

 Klimagassutslipp og energi. Norges utslipp av klimagasser skal i 2030 være redusert med minst 
40 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn, jf. 
klimaloven. Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp gjennom gode løsninger for 
energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 
planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive transportløsninger og 
lokaliseringer som bidrar til redusert transportbehov. SPR for klima- og energiplanlegging 
fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen. SPR for 

http://www.veiviseren.no/
http://www.klimatilpasning.no/
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samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal bidra 
til at man når de nasjonale klimamålene. Reguleringsplanen må følge opp relevante føringer fra 
kommunens klima- og energiplan. 

 Vannforvaltning. Alle planområder vil måtte håndtere vann som drenerer til bekker, vassdrag 
og sjø. Eksisterende vannveier i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen 
bidrar til måloppnåelse i samsvar med Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
(2016-2021). Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomstene minst skal ha god 
økologisk og kjemisk tilstand. 

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i tråd 
med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no, www.miljøkommune.no og www.miljøstatus.no. 
  
Vi vil komme tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale 
og regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 

Cewex-kvartalet - Fredrikstad kommune, Østfold 

Vi viser til varsel om oppstart datert 14. oktober 2019. 

Kvikkleire 

Planområdet ligger innenfor faresone for kvikkleireskred (kvikkleire sone 2286 sentrum). Faregraden er 

vurdert som middels. Det er viktig at planarbeidet undersøker og sikrer at tiltaket ikke fører til at 

områdestabiliteten blir redusert. Det må dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet mot skred kan oppnås i 

tråd med TEK17 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Generelle innspill 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges  

  

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/ostfold/fredrikstad-kommune/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
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NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Susan Solbrå 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   

   
 

  

Kopi til: 

Fredrikstad kommune 

 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Cewex-kvartalet i 

Fredrikstad kommune 

Vi viser til brev datert 14.10.2019 angående ovennevnte. Reguleringen omfatter flere 

eiendommer og bygårder, samt branntomta etter den gamle Cewex-gården og et areal på 

omtrent 5 dekar. 

 

Formålet er å legge til rette for et sentrumsprosjekt som løfter Cewex-kvartalet til et aktivt 

og attraktivt kvartal i byen. Bygningsmassen vil trolig inneholde en kombinasjon av 

forretninger, bevertningslokaler, leiligheter, tjenesteyting og annen arealbruk som inngår i 

sentrumsformålet.  

 

Statens vegvesens ansvar 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger, og for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Dette innebærer at vi har ansvar for å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde 

vegene på en best mulig måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et 

fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret 

skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på veger, og ivareta hensyn som 

trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, luft, støy og universell utforming i områder hvor 

andre enn staten har myndighet. 

 

I denne planen uttaler vi oss som fagorgan med sektoransvar. Vi har følgende innspill til 

varsel om oppstart. 

 

Avkjørsel og frisikt 

Kryss og avkjørsler bør utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100  

Veg- og gateutforming, kapittel D.1. Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som 

sikttrekanter, se for eksempel kapittel D.1.1.5 i håndbok N100. Disse tegnes inn og 
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målsettes i alle kryss og avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer 

utenfor regulert vegareal, reguleres som hensynssone. 

 

Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) 

ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, 

stolper eller liknende med en diameter mindre enn 0,15 m kan stå innen sikttrekanten. Disse 

kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse.  

 

Svingradius i kryss kan med fordel tegnes inn i plankartet. 

 

Trafikksikkerhet  

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 

trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige 

situasjoner. Dette gjelder også for anleggsperioden. På bakgrunn av at planområdet er i 

Fredrikstad sentrum med mange myke trafikanter, er det viktig at det tilrettelegges for en 

trafikksikker anleggsperiode.  

 

En analyse av trafikkulykker tilknyttet vegarbeid og anleggsarbeid langs veg, viser at 

anleggsområder ofte mangler tilstrekkelig tilrettelegging for gående og syklende. 

Ulykkesanalysene viser at ulykker med myke trafikanter ofte skjer i forbindelse med slike 

anleggsområder. Årsaken er manglende/farlige krysningspunkt mellom anleggsavkjørsel og 

gang- og sykkelveger og dårlige siktforhold. For mer informasjon om temaet, henviser vi til 

rapporten "Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid", utarbeidet av 

samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, februar 2011. Vi anbefaler derfor at det 

lages en planbestemmelse som inkluderer trafikksikkerhetstiltak i perioder med 

anleggsarbeid. God kommunikasjon mellom anleggssjåfører og gående/syklende er viktig 

for å unngå ulykker. 

 

Gående og syklende  

Med henvisning til nasjonale og lokalpolitiske mål om at flere skal velge kollektiv, sykkel og 

gange som transportmiddel, mener vi at det bør legges stor vekt på tilrettelegging for 

fotgjengere og syklister. Dette gjøres blant annet i form av gode adkomstløsninger, sikker 

innendørs parkering for sykler, ladepunkt for elsykler og tilrettelagte lokaler for de som går 

og sykler til jobb, for eksempel dusj og garderobe.  

 

Det bør legges inn en bestemmelse som setter krav om minimums-antall parkeringsplasser 

for sykkel i henhold til bestemmelse § 5 e. i kommuneplanens arealdel 2011-2023 eller 

senere krav i arealplan som er gjeldende under utarbeiding av reguleringsplan. 

Bestemmelsen bør også inneholde krav til utforming av parkeringen, slik som tak og gode 

låsemuligheter. 

 

Kollektivbetjening  

Det må utredes hvordan planområdet betjenes av kollektivtrafikk. Planbeskrivelsen bør også 

omfatte gangforbindelser og avstander til relevante stoppesteder. 

 



  

 

 

3 

 

Universell utforming  

Ivaretakelsen av universell utforming må fremgå av reguleringsbestemmelser og plankart. 

 

Parkering for biler 

Vi ber om at det i planbeskrivelsen begrunnes hvordan fastsettelsen av antall 

parkeringsplasser kan bidra til å nå de nasjonale målene om økt bruk av sykkel, gange og 

kollektivtransport. Vi oppfordrer også til at det settes av parkeringsplasser for lading av 

elbil.  

 

Av hensyn til trafikksikkerhet anbefaler vi at parkering samles til ett område i planen. På den 

måten unngår man mye intern trafikk. Parkeringskjeller/hus er en god løsning for å få en 

effektiv bruk av arealene over bakken, men det bør vurderes en alternativ parkeringsløsning 

dersom bygging av parkeringskjeller ikke kan realiseres. 

 

Støy  

Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand. Støy forstyrrer blant annet nattesøvn og 

hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige 

fysiologiske forandringer som er typiske for psykisk stress. Helseplager grunnet støy er det 

miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.  

 

Trafikkstøy må utredes tidlig i planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. 

Nødvendige avbøtende tiltak innarbeides i plan og bestemmelser, jf. Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 og 

veileder M-128/2014, jf. også kommuneplanens arealdel, bestemmelse § 6 om støy. Vi 

mener også at type arealformål på bakkenivå må tilpasses boligformål i øvrige etasjer.  

Som et minimum bør det tas inn en bestemmelse som sier at «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i 

Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende for planen».  

Alternativt kan tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsene. Da vil 

grenseverdiene være entydig definert selv om retningslinjen senere revideres. 

 

Luft 

Arealplanlegging har stor betydning for luftkvalitet og hvor mange mennesker som berøres 

av luftforurensning. I framtidens bærekraftige byer vil vi bo tettere, samtidig som vi må 

sørge for at innbyggerne ikke utsettes for helseskadelig luftforurensning. Dårlig luftkvalitet 

utgjør et betydelig helseproblem i mange norske kommuner. Noen dager er det så mye 

svevestøv og NO2 i lufta at astmatikere må holde seg inne. Planlegging etter plan- og 

bygningsloven har stor betydning for hvordan luftkvaliteten vil være i fremtiden og hvem 

som vil berøres av forurensingen. 

  

Luftforurensning bør utredes i en luftfaglig rapport i henhold til Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 

Luftforurensningens betydning for planen må vurderes, inkludert avbøtende tiltak og mulig 

plangrep slik at forurensningen spesielt på uteoppholdsareal og innendørs blir lavest mulig. 

Avbøtende tiltak må innarbeides i planforslaget og bestemmelsene.  
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Vi viser også til kommuneplanens arealdel, bestemmelse § 6 om luftkvalitet. 

 

Vi har ingen flere merknader og ser frem til å få planforslaget til høring og offentlig ettersyn. 

  

Seksjon for Plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

 

Siri Rolland 

seksjonssjef Rikard Olai Haugen 

 avdelingsingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FREDRIKSTAD KOMMUNE, Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 

 



 

Plan- og miljøseksjonen  
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg   E-post: postmottak@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg            Internett: www.ostfoldfk.no 
Telefon: 69 11 70 00    Org.nr.: 842 952 972 

 

 

Innspill til varsel om oppstart - detaljregulering - Cewex-kvartalet - 
Fredrikstad 
Viser til oversendt varsel om oppstart av detaljregulering av Cewex-kvartalet datert 
14.10.2019. Planen omfatter eiendommene gbnr. 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 
300/898, 300/1499, 300/894, 300/896, 300/58 i Fredrikstad sentrum. Kvartalet har flere 
eksisterende bygårder, samt en branntomt etter den tidligere «Cewexgården» i Nygaardsgata 
32, som brant ned i 2018.   

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av deler av Cewex-kvartalet 
med etablering av ny bebyggelse på flere av eiendommene. Det skal legges til rette for en 
kombinasjon av boligformål, forretning og tjenesteyting, i tråd med sentrumsformålet.  

Fylkesplan 
Planarbeidet må forholde seg til den gjeldende fylkesplanen, Østfold mot 2050. Denne er 
tilgjengelig på Østfold fylkeskommunes hjemmesider.  

Kommuneplan 
Planområdet er avsatt til nåværende sentrumsformål i kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde 2011 – 2023 (sentrumsplan). Sentrumsformålet er videreført i forslag til ny 
kommuneplan.  

Området ligger i sentrumsplanens område 3, som har en tillatt maksimal byggehøyde på 19,5 
meter (5 etasjer). I varselet kommer det fram et ønske om å utfordre høydebestemmelsene i 
gjeldende sentrumsplan. Dette vil imidlertid utløse krav om konsekvensutredning ettersom 
planen ikke vil være i tråd med overordnet plan. Etter Fylkesrådmannens oppfatning må 
kommunen legge gjeldende plan til grunn for sin behandling av planforslaget, inkludert 
høydebestemmelsene. Dersom utbygger har som målsetning å tilpasse planen etter forslag til 
kommuneplanens arealdel som er under arbeid, anbefaler vi at detaljreguleringen utsettes til 
den nye kommuneplanen er vedtatt med endelige bestemmelser.  
 
Byutvikling  
Cewex-kvartalet har en svært sentral beliggenhet, og planen vil være viktig for å nå 
sentrumsplanens mål om et attraktivt og levende sentrum. Det er derfor viktig at kvartalet 
legger til rette for aktivitet i sentrum og bidrar til å styrke byen som sosial arena. Planarbeidet 
må redegjøre for hvordan planen bidrar til å oppfylle målene i sentrumsplanen knyttet til 
byutvikling, byliv og mangfold. Kravet om aktive førsteetasjer må sikres i planens 
bestemmelser. 

PLUS ARKITEKTUR AS Vår ref.: 229212/2019 - 2019/10958 
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Det er positivt at forslagsstiller har ambisjoner om å skape et kvartal som bidrar til byliv. Ved 
kombinasjon av ulike bruksformål er det viktig å sikre at de ulike formålene ikke kommer i 
konflikt med hverandre. For eksempel kan støy fra serveringssteder påvirke bokvaliteten. 
Dette bør være et tema i utformingen av ny bebyggelse.  

Nyere tids kulturminner 
Uttalelsen gis på grunnlag av innkommet dokumentasjon, henvisninger og arkivmateriale i 
saken. Området er ikke befart ved denne anledning.  
 
Dagens bebyggelse innenfor planområdet består av bygninger fra ulike perioder og fremstår 
som en blanding av flere stilmessig uttrykk og volum, uten nærmere slektskap. Innenfor 
planområdet ligger branntomta Nygaardsgata 32 som er avsatt til hensynssone bevaring 
kulturmiljø (H570). Denne hjørnebygningen som var en murgård i tre etasjer med bratt tak, 
ble oppført som forretnings- og boliggård i 1899.  
 
Siden noe av formålet med planarbeidet er å foreta en byreparasjon av Cewex-kvartalet og 
gjenskape kvartalet, er Fylkesrådmannen opptatt av at utformingen av nye bygg bygger videre 
på de bygningsmessige kvalitetene som finnes i området i dag.  I planområdets umiddelbare 
nærhet finnes flere verneverdige bygninger og hensynssoner bevaring kulturmiljø (H570). Det 
bør legges vekt på å styrke de historiske sammenhengene og strukturene både innenfor og 
utenfor planområdet. Vi viser til Riksantikvarens bystrategi, som anbefaler tilpasning ved 
byreparasjon, som er tilgjengelig på:  https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Byer-
og-tettsteder/Riksantikvarens-bystrategi.  
 
Vi er enig med kommunen (jf. referat fra oppstartsmøte) i at det må redegjøres for hvordan 
planlagt bebyggelse forholder seg til omkringliggende gater og bygninger, inkludert 
bebyggelsen i Gunnar Nilsens gate og flere verneverdige bygninger og hensynssoner i 
umiddelbar nærhet til planområdet. Planlagt ny bebyggelse må ses i sammenheng med disse. 
 
Fylkesrådmannen ber om at det i videre planarbeid redegjøres for følgende: 

1. Bygningshistorisk kartlegging 
Det gjøres en bygningshistorisk kartlegging for alle bygningene innenfor planområdet 
og kvartalets betydning i bymiljøet. Alle bygningene innenfor planområdet blir vist 
f.eks. med foto og plassering, byggeår, arkitektonisk stil opprinnelige og evt. endringer 
fram til i dag. 

2. Bygningshistorisk beskrivelse 
Det gjøres en bygningshistorisk beskrivelse av bygningen som har stått på branntomta, 
inkl. fotografier. 

https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Byer-og-tettsteder/Riksantikvarens-bystrategi
https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Byer-og-tettsteder/Riksantikvarens-bystrategi
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3. Bygningenes tilstand og potensiale for gjenbruk 

For de bygningene som foreslås endret eller fjernet som følge av planarbeidet, ber vi 
om at bygningenes tilstand og potensiale for gjenbruk, helt eller delvis vurderes. 
Gjenbruk har betydning både for evt. bevaring av kulturhistoriske verdier og for å 
redusere klimagassutslipp som oppstår som følge av rivning/nybygg.  
 

4. Tilpasningsbeskrivelse 
Endring av kvartalet vil få følger både for eksisterende bygninger innenfor 
planområdet og for bebyggelsen i influensområdet rundt. Vi ber derfor om at det 
utføres en tilpasningsbeskrivelse både innenfor planområdet og utbyggingens 
påvirkning av området rundt planområdet. Illustrasjoner må vedlegges. En 
tilpasningsbeskrivelse kan gjøres ved å utarbeide skisser av de nye bygningenes volum, 
høyder osv., og hvordan disse forholder seg til eksisterende bygninger. Videre bør 
beskrivelsen vise hvordan ny arkitektur og materialbruk forholder seg til omgivelsene, 
og hvordan det nye passer inn med det som allerede finnes av bygninger og gaterom i 
området. 

 
Bestemmelser om tilpasning, estetikk og kvalitet i utformingen må inngå i planforslaget. Vi 
viser til Estetikkveileder for Østfold som kan finnes på fylkeskommunens hjemmesider: 
https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldende-planer/andre-planer-og-
strategier/. Virkningen av bygningshøyder må gjøres rede for. Det bør utarbeides gode sol- og 
skyggediagram som viser hvordan tiltaket påvirker solforholdene i området, og særlig i den 
lave trehusbebyggelsen på østsiden av Gunnar Nilsens gate.  

Parkering 
Sentrumsplanen har som mål om å bedre forholdene for sykkel og gange, og å skape gode 
byrom som legger til rette for byen som sosial arena. Å redusere biltrafikk i 
sentrumsområdene er en viktig forutsetning for å nå disse målene, og planen bør derfor legge 
opp til et lavere antall parkeringsplasser enn det sentrumsplanen åpner for. Videre bør det 
legges til rette for lademuligheter for elbil og bildelingsløsninger.  

Planen må sikre gode løsninger for sykkelparkering. Planbestemmelsene må stille krav til 
kvaliteten på sykkelparkeringsplasser, som bør være under tak og med gode låsemuligheter. 
Det bør også legges til rette for lading av el-sykkel.  

Barn og unge 
Vi viser til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging – Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen. Vi minner om at kommunen etter plan- og 
bygningslovens §3-3 skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal gis anledning til å medvirke i 

https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldende-planer/andre-planer-og-strategier/
https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldende-planer/andre-planer-og-strategier/
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planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene. Barnas talsperson skal 
være barnas representant i det faste utvalget for plansaker. Det bør innarbeides 
rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket.  

Vi viser for øvrig til kommunens krav til leke- og oppholdsarealer, og 
Miljøverndepartementets temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og 
bygningsloven (T-1513) som finnes på departementets nettside www.planlegging.no. 

I bykjernen kan det være en utfordring å sikre nok arealer for lek og aktivitet. Høy grad av 
tilgjengelighet og god kvalitet på leke- og uteoppholdsarealer er avgjørende for å skape sunne 
og gode bomiljøer i bykjernen. Dette vil være et svært viktig tema i arbeidet med 
planforslaget.  

 

Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:  

Energi og klima 
Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav for bygg. Det kan være 
krav eller insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige merkeordninger eller 
standarder utover TEK 17. Eksempler er Svanemerkets krav til bygg eller Enovas 
passivhuskrav. Disse inkluderer krav til byggematerialer, byggeprosessen og inneklima. I tillegg 
kommer vurderinger knyttet til energiforbruket i byggets levetid.  

Risiko- og sårbarhet 
Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved utarbeidelse av planer for 
utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Flomfare 
Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone flomfare i forslaget til ny kommuneplan. 
Risiko for flom må utredes og det må vurderes tiltak for å sikre bygninger og anlegg. Det 
forventes mer intens nedbør i framtida og overvannshåndtering på eiendommen må ta høyde 
for dette.  

Grønnstruktur  
Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp 
mot overordnet grønnstruktur på stedet. Grønnstruktur kan også inkluderes i 
overvannshåndteringen. En utomhusplan vil kunne illustrere hvordan bl.a. grønnstruktur, 
fellesområder og lekearealer er ivaretatt i planen og hvilken utforming disse er tiltenkt.  

http://www.planlegging.no/
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Støy og luftforurensning  
Vi forutsetter at planarbeidet legger til grunn veilederne T-1442 Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging, og T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging. Deler av Cewex-kvartalet ligger i gul og rød støysone. Det bør foretas 
støyberegninger og målinger av luftkvaliteten på området som vedlegges plandokumentene. 
Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom 
bestemmelser til planen.  

Universell utforming 
Prinsippet om universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og 
uteområder. Vi viser til temaveilederen Universell utforming og planlegging etter plan og 
bygningsloven (plandelen) som finnes på www.planlegging.no, og Kommunalteknisk forenings 
hefte Universell utforming og reguleringsbestemmelser. Videre viser vi til fylkesplanens 
Retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt. 3.4.3) at bestemmelser med krav 
om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner. Ved å utforme boligene i 
tråd med prinsippet om universell utforming og livsløpsstandard vil man i større grad kunne 
sikre variasjon i beboergruppen, både med tanke på funksjonsnedsettelser og livsfase. 
 
Levekår og folkehelse 
God livskvalitet og reduserte helseforskjeller er et viktig mål i fylkesplanen. Planarbeidet bør 
sikre høy bokvalitet og bidra til et helsefremmende bymiljø. Det er et mål i sentrumsplanen å 
legge til rette for mangfold i byområdet. Vi anbefaler boliger av ulik størrelse som legger til 
rette for en variert alderssammensetning og ulike familiestrukturer. Dette kan også bidra til et 
levende sentrum.  

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, og 
trafikksikker skolevei.  

Medvirkning  
Det må legges til rette for at enkeltpersoner og grupper får anledning til å delta aktivt i 
planarbeidet.  

Planfremstilling 
Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets veiledningsmateriell. Vi viser i den forbindelse bl. a. til 
Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister og 
«Plankartsiden» som finnes på departementets nettside www.planlegging.no.  

 

http://www.planlegging.no/
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Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt. Vi forutsetter at vi får planforslaget til 
uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.  

 

Med hilsen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av 

 

For fylkeskonservatoren – Liv Lund Nygaard  

 

 

Kopi til: 

STATENS VEGVESEN Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 

FREDRIKSTAD KOMMUNE Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS 

Linda Iren Karlsen Duffy Amalie Hilde 
konstituert fylkesplansjef rådgiver 
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