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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 01.03.2018 20/18 

 
Detaljreguleringsplan Cicignon Park   
Prosessledende beslutning 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Plandokumentene sendes tilbake til forslagsstiller for bearbeiding slik at det både oppfyller 
kravene i planprogrammet, og innrettes i samsvar med planutvalgets beslutninger i 
foreliggende sak. 
 
Konsekvensutredningen revideres i samsvar med planprogrammet, og slik at HRTBs 
mulighetsstudie legges til grunn for alternativ 2. Prosjektets kvaliteter slik de omtales i 
revidert beskrivelse, må nedfelles i de juridisk bindende dokumentene plankart og 
bestemmelser.  
 
Konsekvensutredningen må identifisere konkrete avbøtende tiltak koblet til valg av 
utbyggingsmodell og innarbeide de avbøtende tiltakene i plankart og bestemmelser.  
 
DIVE-analysen utarbeidet av WSP innarbeides i konsekvensutredningen og beskrivelsen. 
Planutvalget slutter seg til at følgende forslag fra DIVE-analysen legges til grunn for 
planarbeidet: 

 Jernbanegata 13 og 15 videreføres og settes i stand. Bør reguleres til hensynsone i 
reguleringsplan. 

 Bebyggelse i kvartalsstruktur, som tilnærming til resten av Cicignon 
 Parken mellom høyblokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares, og bør 

reguleres til hensynsone i reguleringsplan. 
 Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp. 

De øvrige forslagene fra DIVE-analysen skal ikke legges til grunn for det videre 
planarbeidet. 
 
Høyblokkene beholdes og transformeres til boligformål. Høyblokkene tillates påbygget i med 
tre etasjer over eksisterende gesims for pasientblokkene. Høyblokkene tillates tilbygget slik 
at total bredde og lengde økes med maksimalt 6,0 m.  
 
Heisblokkene, mellombygget og nordre fløy ved A-blokka kan rives. 
 
Tilbygg og påbygg til høyblokkene skal utformes slik at bygningene beholder sine enkle, 
stramme og rene former, samt fortsatt fremstår som tvillingbygg.  
 
Parken mellom høyblokkene og trerekken langs Ferjestedsveien skal bevares.  
 
Ny bebyggelse i planområdet skal være markant lavere enn høyblokkene av hensyn til 
fjernvirkning og bybilde, og av hensyn til nærvirkning og bokvalitet for omkringliggende 
bebyggelse.  
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Fasader på omkringliggende eksisterende leiligheter og balkonger tillates ikke skyggelagt 
helt av ny bebyggelse. Det tilsvarer ny bebyggelse i maksimalt fire etasjer med en 
tilbaketrukket femte etasje dersom bygningene plasseres i byggelinje ved fortau mot 
Dronningens gate.  
 
Innbyrdes organisering og plassering av leiligheter må sikre gode bokvaliteter, tilstrekkelig 
dagslysinnslipp og gode solforhold på uteplasser. 
 
Kvartalsstrukturen opprettes i planområdet ved følgende plasseringer og bredder på 
gaterom:  
Welhavens gate opprettholdes i 12,5 m bredde.  
Kongens gate forlenges gjennom planområdet fra Cicignon gate til Jernbaneparken i 13,0 m 
bredde.  
Ths W Swartz gate forlenges sørover til Kongens gate i 12,5 m bredde.  
 
Grunneiere innenfor planområdet må involveres i planprosessen.  
 
Skoleformål må innarbeides i planen på en måte som sikrer skolekapasitet i tråd med 
skolebruksplanens føringer. Dersom det ikke kan oppnås enighet med grunneier om formål 
og bestemmelser som sikrer arealer til skole, og dette forsinker prosessen unødig, kan det 
være nødvendig å ta det aktuelle arealet ut av reguleringsplanen. 
  
Planforslaget må kompletteres med rekkefølgebestemmelser som forutsetter at det finnes 
nødvendig skolekapasitet før nye boliger i planområdet for Cicignon Park tas i bruk. Hvor 
mange nye boliger som eventuelt kan tas i bruk før rekkefølgebestemmelsen slår inn, må 
vurderes nærmere. 
 
Fredrikstad, 20.02.2018 
 

Planutvalgets behandling 01.03.2018: 
E-post datert 28.02.2018 fra NielsTorp+ Arkitekter og Cowi AS ble sendt utvalgets 
medlemmer samme dag. 
 
Inger Christine Mulvad Apenes (H) ønsket å få vurdert sin habilitet.  
Hennes svigersønn eier et firma som samarbeider med firmaer involvert i EU-prosjektet. 
Et enstemmig planutvalg erklærte henne habil. Ingen vara under habilitetsvurderingen. 
 
Bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes orienterte til saken. 
 
Henning Aall (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Basert på saksframlegget og oppklarende kommentarer i brev fra ark. Niels Torp datert den 
28.02.  forslår vi at planutvalget beslutter at plansaken kan legges ut på offentlig ettersyn 
med vilkår om at objektive feil er rettet. Administrasjonen inviterer forslagsstiller til en 
gjennomgang av vurderingene, slik at faktiske feil kan rettes med det første. På de punktene 
det måtte være uenigheter, legger administrasjonen og forslagsstiller ut hver sin versjon til 
offentlig ettersyn.  
Ved en slik løsning vil man spare tid og alle parter vil få anledning til å uttale seg og det vil 
være mulig å belyse saken og involvere berørte parter bedre. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Henning Aall fikk 4 stemmer og ble ikke vedtatt. 
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Planutvalgets vedtak 01.03.2018: 
Plandokumentene sendes tilbake til forslagsstiller for bearbeiding slik at det både oppfyller 
kravene i planprogrammet, og innrettes i samsvar med planutvalgets beslutninger i 
foreliggende sak. 
 
Konsekvensutredningen revideres i samsvar med planprogrammet, og slik at HRTBs 
mulighetsstudie legges til grunn for alternativ 2. Prosjektets kvaliteter slik de omtales i 
revidert beskrivelse, må nedfelles i de juridisk bindende dokumentene plankart og 
bestemmelser.  
 
Konsekvensutredningen må identifisere konkrete avbøtende tiltak koblet til valg av 
utbyggingsmodell og innarbeide de avbøtende tiltakene i plankart og bestemmelser.  
 
DIVE-analysen utarbeidet av WSP innarbeides i konsekvensutredningen og beskrivelsen. 
Planutvalget slutter seg til at følgende forslag fra DIVE-analysen legges til grunn for 
planarbeidet: 

 Jernbanegata 13 og 15 videreføres og settes i stand. Bør reguleres til hensynsone i 
reguleringsplan. 

 Bebyggelse i kvartalsstruktur, som tilnærming til resten av Cicignon 
 Parken mellom høyblokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares, og bør 

reguleres til hensynsone i reguleringsplan. 
 Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp. 

De øvrige forslagene fra DIVE-analysen skal ikke legges til grunn for det videre 
planarbeidet. 
 
Høyblokkene beholdes og transformeres til boligformål. Høyblokkene tillates påbygget i med 
tre etasjer over eksisterende gesims for pasientblokkene. Høyblokkene tillates tilbygget slik 
at total bredde og lengde økes med maksimalt 6,0 m.  
 
Heisblokkene, mellombygget og nordre fløy ved A-blokka kan rives. 
 
Tilbygg og påbygg til høyblokkene skal utformes slik at bygningene beholder sine enkle, 
stramme og rene former, samt fortsatt fremstår som tvillingbygg.  
 
Parken mellom høyblokkene og trerekken langs Ferjestedsveien skal bevares.  
 
Ny bebyggelse i planområdet skal være markant lavere enn høyblokkene av hensyn til 
fjernvirkning og bybilde, og av hensyn til nærvirkning og bokvalitet for omkringliggende 
bebyggelse.  
 
Fasader på omkringliggende eksisterende leiligheter og balkonger tillates ikke skyggelagt 
helt av ny bebyggelse. Det tilsvarer ny bebyggelse i maksimalt fire etasjer med en 
tilbaketrukket femte etasje dersom bygningene plasseres i byggelinje ved fortau mot 
Dronningens gate.  
 
Innbyrdes organisering og plassering av leiligheter må sikre gode bokvaliteter, tilstrekkelig 
dagslysinnslipp og gode solforhold på uteplasser. 
 
Kvartalsstrukturen opprettes i planområdet ved følgende plasseringer og bredder på 
gaterom:  
Welhavens gate opprettholdes i 12,5 m bredde.  
Kongens gate forlenges gjennom planområdet fra Cicignon gate til Jernbaneparken i 13,0 m 
bredde.  
Ths W Swartz gate forlenges sørover til Kongens gate i 12,5 m bredde.  
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Grunneiere innenfor planområdet må involveres i planprosessen.  
 
Skoleformål må innarbeides i planen på en måte som sikrer skolekapasitet i tråd med 
skolebruksplanens føringer. Dersom det ikke kan oppnås enighet med grunneier om formål 
og bestemmelser som sikrer arealer til skole, og dette forsinker prosessen unødig, kan det 
være nødvendig å ta det aktuelle arealet ut av reguleringsplanen. 
  
Planforslaget må kompletteres med rekkefølgebestemmelser som forutsetter at det finnes 
nødvendig skolekapasitet før nye boliger i planområdet for Cicignon Park tas i bruk. Hvor 
mange nye boliger som eventuelt kan tas i bruk før rekkefølgebestemmelsen slår inn, må 
vurderes nærmere. 
 
 
Fredrikstad, 05.03.2018 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes 

kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Utvalgsleder viser til Byområdeplanen, Landsverneplan for helsesektoren og rådmannens 
saksframlegg. Utvalgsleder ønsker en mer presis angivelse av hvilke forslag fra DIVE-
analysen som planutvalget gir sin tilslutning til. Den endrede innstillingen ivaretar ønsket om 
å gjenopprette/ivareta kvartalsstrukturen. Den er også mer presis på hvilke forslag som skal 
legges til grunn for den videre reguleringsprosessen. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Plandokumentene sendes tilbake til forslagsstiller for bearbeiding slik at det både 

oppfyller kravene i planprogrammet, og innrettes i samsvar med planutvalgets 
beslutninger i foreliggende sak. 
 
Konsekvensutredningen revideres i samsvar med planprogrammet, og slik at HRTBs 
mulighetsstudie legges til grunn for alternativ 2. Prosjektets kvaliteter slik de omtales i 
revidert beskrivelse, må nedfelles i de juridisk bindende dokumentene plankart og 
bestemmelser.  
 
Konsekvensutredningen må identifisere konkrete avbøtende tiltak koblet til valg av 
utbyggingsmodell og innarbeide de avbøtende tiltakene i plankart og bestemmelser.  
 
DIVE-analysen utarbeidet av WSP legges til grunn for planarbeidet og innarbeides i 
konsekvensutredningen og beskrivelsen.  
 
Høyblokkene beholdes og transformeres til boligformål. Høyblokkene tillates påbygget 
i høyden totalt 2,0 m over eksisterende gesims for pasientblokkene og totalt 2,0 m over 
eksisterende gesims for heisblokkene. Høyblokkene tillates tilbygget slik at total 
bredde og lengde økes med maksimalt 4,0 m.  
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Heisblokkene rives ikke, da disse utgjør en arkitektonisk helhet sammen med 
pasientblokkene.  
 
Mellombygget mellom høyblokkene rives ikke, av hensyn til parkrommet og vindforhold 
mellom de høye blokkene.  
 
Tilbygg og påbygg til høyblokkene skal utformes slik at bygningene beholder sine 
enkle, stramme og rene former, samt fortsatt fremstår som tvillingbygg.  
 
Nordre fløy ved A-blokka kan rives, da den har mindre verdi for helheten enn 
mellombygget, hindrer god utnyttelse ved transformasjon av resten av sykehusområdet 
og er til hinder for å opprette en nødvendig øst-vest-forbindelse.   
 
Parken mellom høyblokkene og trerekken langs Ferjestedsveien skal bevares.  
 
Ny bebyggelse i planområdet skal være markant lavere enn høyblokkene av hensyn til 
fjernvirkning og bybilde, og av hensyn til nærvirkning og bokvalitet for omkringliggende 
bebyggelse.  
 
Av hensyn til solforhold og bokvalitet skal gatetverrsnitt / lysåpning i gaterom og i 
gårdsrom mellom nye bygningsvolumer, og gatetverrsnitt / lysåpning mellom ny og 
eksisterende bebyggelse, ikke ha større høyde enn bredden på åpningen. 
 
Fasader på omkringliggende eksisterende leiligheter og balkonger tillates ikke 
skyggelagt helt av ny bebyggelse. Det tilsvarer ny bebyggelse i maksimalt fire etasjer 
med en tilbaketrukket femte etasje dersom bygningene plasseres i byggelinje ved 
fortau mot Dronningens gate.  
 
Innbyrdes organisering og plassering av leiligheter må sikre gode bokvaliteter, 
tilstrekkelig dagslysinnslipp og gode solforhold på uteplasser.  
 
Kvartalsstrukturen opprettes i planområdet ved følgende plasseringer og bredder på 
gaterom:  
Welhavens gate opprettholdes i 12,5 m bredde.  
Kongens gate forlenges gjennom planområdet fra Cicignon gate til Jernbaneparken i 
13,0 m bredde.  
Ths W Swartz gate forlenges sørover til Kongens gate i 12,5 m bredde.  
 
Grunneiere innenfor planområdet må involveres i planprosessen.  
 
Skoleformål må innarbeides i planen på en måte som sikrer skolekapasitet i tråd med 
skolebruksplanens føringer. Dersom det ikke kan oppnås enighet med grunneier om 
formål og bestemmelser som sikrer arealer til skole, og dette forsinker prosessen 
unødig, kan det være nødvendig å ta det aktuelle arealet ut av reguleringsplanen. 
  
Planforslaget må kompletteres med rekkefølgebestemmelser som forutsetter at det 
finnes nødvendig skolekapasitet før nye boliger i planområdet for Cicignon Park tas I 
bruk. Hvor mange nye boliger som eventuelt kan tas i bruk før 
rekkefølgebestemmelsen slår inn, må vurderes nærmere. 

 
Sammendrag 
Det ble varslet oppstart for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for 
Cicignon Park 15.02.2016. Planprogrammet ble fastsatt av Bystyret 16.06.2016. Planforslag 
med konsekvensutredning ble mottatt 10.04.2016. Forslagsstiller v/ plankonsulent ble 
tilskrevet 21.04.2017 med foreløpige opplysninger om mangler ved mottatt materiale. 
02.06.2017 fikk forslagsstiller v/ plankonsulent formell melding om at planforslaget ikke var 
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komplett, og at tidsfrist som fastsatt i plan- og bygningsloven §12-11 som følge av dette var 
avbrutt. Kommunen opplyste også at det ville bli innhentet en uavhengig DIVE-analyse og at 
videre vurdering av planforslaget måtte ses på bakgrunn av denne. Uavhengig DIVE-
analyse ble mottatt 05.01.2018. 
 
Rådmannen har etter dette foretatt ny gjennomgang av mottatte plandokumenter. 
Planforslaget, bestående av konsekvensutredning, plankart og bestemmelser er ikke klare 
for behandling, som følge av at de både har vesentlige mangler, og inneholder direkte 
feilopplysninger.  
 
Rådmannen ser at det er behov for en politisk forankring av videre behandling av 
planforslaget, herunder både en vurdering av hvor stor grad av transformasjon høyblokkene 
og tilhørende anlegg tåler, og hvilke krav som må stilles til ny bebyggelse i området. Derfor 
bes planutvalget om å vedta en prosessledende beslutning som skal ligge til grunn for 
bearbeiding av plandokumentene.  
 
Rådmannen vil også legge planutvalgets prosessledende beslutning til grunn for 
saksutredning og anbefaling ved planutvalgets behandling av søknad om dispensasjon for 
bruksendring til bolig, for høyblokkene. Søknad om dispensasjon vil bli fremmet for 
behandling i planutvalget så snart regionale og statlige myndigheters uttalelse er mottatt, og 
saken er ferdig utredet. 
 
Konsekvensutredningen preges gjennomgående av at den inneholder beskrivelser, og ikke 
vurderinger, analyser, vekting eller konklusjoner. I den grad konsekvensutredningen 
inneholder vurderinger, er disse i liten grad nøytrale, faglige vurderinger. Rådmannens 
vurdering gir oversikt over en lang rekke mangler ved planforslaget, konsekvensutredningen 
og DIVE-analysen, men det er ikke presentert en komplett oversikt. 
 
Rådmannens vurdering har fire temaer:  

 Prinsipielle mangler ved konsekvensutredningen og andre plandokumenter 
 Kulturmiljø 
 Solforhold og gatetverrsnitt 
 Skoletomt 

 
Prinsipielle mangler ved konsekvensutredningen og andre plandokumenter 
I rådmannens vurdering vises hvordan alternativ 2 (kommuneplanen og mulighetsstudien fra 
HRTB) feilaktig vektes mindre positivt enn alternativ 1 (forslagsstillers planforslag). 
Vesentlige forskjeller mellom 3-9 etasjers bebyggelse i alternativ 1 og 3-5 etasjers 
bebyggelse i alternativ 2 er konsekvent underkommunisert eller skjult.  
 
Avbøtende tiltak er ikke identifisert i konsekvensutredningen og viktige kvaliteter er ikke 
innarbeidet i plandokumentene. Det gjelder bl.a. bevaring av trerekken i Ferjestedsveien, 
nedtrapping av bebyggelsen og kvaliteter på uterom.  
 
I konsekvensutredningen forutsettes det at parkering kun skal løses som gateparkering og 
parkering i gårdsrom, i alternativ 2. Dette er ikke riktig, og denne forutsetningen medfører at 
kvaliteter i alternativ 2 feilaktig svekkes og ødelegges.  
 
 
Kulturmiljø 
I illustrasjonsmaterialet i COWIs DIVE-analyse og konsekvensutredning vises alternativ 2 
feilaktig med 3-4 etasjer for høy bebyggelse. Forskjeller mellom alternativ 1 (forslagsstillers 
planforslag) og alternativ 2 (byområdeplanen/HRTB) er underkommunisert eller skjult i 
konsekvensutredningen. Alternativ 2 fremstilles mer negativt enn hva som er reelt. Det er 
behov for politisk avklaring rundt høyblokkene, der også andre temaer enn kulturmiljø 
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vektes. Rådmannens anbefaling er at høyblokkene ikke bør tillates påbygget i høyden 
utover nødvendige tekniske installasjoner, men at fasadeendringer / breddeutvidelser bør 
tillates for bl.a. å kunne etablere balkonger.  
 
Solforhold og gatetverrsnitt 
I konsekvensutredningen hevdes at alternativ 1 og alternativ 2 er likeverdige i forhold til 
sol/skygge og at de samlet sett har liten negativ effekt i forhold til sol/skygge. Denne 
konklusjonen er feil, da det er stor forskjell på bygningshøyder og solforhold på uteområder i 
de to alternativene. Alternativ 1 vil gi mye skygge til både nabobebyggelse og ny 
bebyggelse. Bokvaliteten for deler av planlagt og eksisterende bebyggelse vil ikke bli 
akseptabel.  
 
Skoletomt 
Kommunen har gjennom hele planprosessen hatt dialog med forslagsstiller for å sikre at 
skoletomt settes av innenfor området i samsvar med skolebruksplanens føringer. Innsendt 
planforslag gjør det mulig å etablere skole i deler av det påtenkte kvartalet, men arealet er 
lite og planen tillater at området brukes til boliger i stedet for skole. Reguleringsplanen sikrer 
altså ikke skoletomt.   
 
Vedlegg 

1 Planprogram vedtatt juni 2016  
2 DIVE-analyse (WSP) januar 2018  
3 DIVE-analyse (Cowi) april 2017  
4 Plankart april 2017  
5 Planbestemmelser april 2017  
6 Særutskrift Bystyresak 51/16: Fastsettelse av planprogram for detaljregulering 

Cicignon Park - Sentrum - Forslagsstiller: NG Development AS 
 

7 Fredrikstad_Sykehus_mulighetsstudie  
8 Byantikvarens uttalelse til prosessveiledende behandling  
9 Planbeskrivelse med KU april 2015 revidert mai 205  
10 Illustrasjonshefte Cicignon april 2015 revidert mai 205  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Byområdeplanen med henvisning til mulighetsstudiet, vedtatt 2011. 
Referat fra oppstartsmøte for reguleringsplanen juni 2015. 
Varsel om oppstart av planarbeid februar-april 2016. 
Planprogram vedtatt av Bystyret juni 2016. 
 
Saksopplysninger 
I forbindelsen med transformasjonen av sykehusområdet legges følgende dokumenter til 
grunn, i kronologisk rekkefølge:  
 

 Mulighetsstudie for sykehusområdet fra HRTB, utarbeidet 2010 
 Byområdeplanen med henvisning til mulighetsstudiet, vedtatt 2011.  
 Referat fra oppstartsmøte for reguleringsplanen juni 2015. 
 Varsel om oppstart av planarbeid februar-april 2016.  
 Planprogram vedtatt av Bystyret juni 2016.  
 Planforslag utarbeidet av COWI med bl.a. beskrivelse med konsekvensutredning, 

plankart, bestemmelser og DIVE-analyse, mottatt april 2017, revidert mai 2017. 
 DIVE-analyse utarbeidet av WSP på bestilling fra kommunen, mottatt januar 2018 
 Dispensasjonssøknad for bruksendring/fasadeendring for høyblokkene samt riving 

av sykehusbebyggelse, mottatt januar 2018. 
 Byantikvarens uttalelse 
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Planforslaget vurderes å ikke være klart for behandling da det både har vesentlige mangler 
og direkte feilopplysninger. Vesentlige feil og mangler under sentrale punkter gjøres rede for 
under vurderinger i denne saken. Saken presenterer ikke en detaljert gjennomgang av 
samtlige mangler ved plandokumentene, da det må overlates til plankonsulent og 
forslagsstiller å revidere og komplettere plandokumentene i samarbeid med 
administrasjonen. 
 
Rådmannen ser at det er behov for en politisk forankring av videre behandling av 
planforslaget, herunder både en vurdering av hvor stor grad av transformasjon høyblokkene 
og tilhørende anlegg tåler, og hvilke krav som må stilles til ny bebyggelse i området. Derfor 
bes planutvalget om å vedta en prosessledende beslutning som skal ligge til grunn for 
bearbeiding av plandokumentene.  
 
Rådmannen vil også legge planutvalgets prosessledende beslutning til grunn for 
saksutredning og anbefaling ved planutvalgets behandling av søknad om dispensasjon for 
bruksendring til bolig, for høyblokkene. Søknad om dispensasjon vil bli fremmet for 
behandling i planutvalget så snart regionale og statlige myndigheters uttalelse er mottatt, og 
saken er ferdig utredet. 
 
For å ivareta behovet for godt kunnskapsgrunnlag om kulturmiljø i og rundt planområdet i 
samsvar med den metodikk som planprogrammet forutsetter, har kommunen bestilt og fått 
utarbeidet en DIVE-analyse som på nøytralt grunnlag vurderer verdien av kulturmiljøet i 
området. Det presiseres at DIVE-analysen ikke alene representerer kommunens holdninger 
til sykehustransformasjonen. I tillegg til temaet kulturmiljø er det flere andre temaer og 
hensyn som er viktige, og som må avveies mot hverandre. 
 
Overordnede føringer 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) 
 4.3 I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges 
tilrette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, 
lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer. 
 
Byområdeplanen om 12 SYKEHUSOMRÅDET 
 
12.2 KARAKTERISTIKK / STATUS / PROBLEMBESKRIVELSE 
Sykehuset ligger på Cicignon. Et område som, i siste halvdel av 1800-tallet og de første 30-40 årene 
av 1900-tallet, ble bygget ut etter rutenettsplaner med kvartaler med 60-70 meter bredde og dybde, 
og gatebredder på ca 12 meter. Kvartalsstrukturen er med på å gi området dets særpreg. 
Grønnstrukturen i området er av meget stor verdi både mht landskap, naturverdi og rekreasjon. 
 
Sykehuset er utviklet over tid og legger i dag beslag på 7 kvartaler. Når sykehusdriften skal flyttes til 
Kalnes i 2015, og området skal transformeres, er det et overordnet mål å gjenopprette 
kvartalsstrukturen. Dette vil være i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen for området, som 
sier blant annet: ”Innenfor planområdet skal det legges vekt på å bevare den kulturhistorisk, 
arkitektonisk eller miljømessig verdifulle bebyggelsen. Ved rehabilitering og fornyelse skal det påses 
at strøkets særpreg og helhetsmiljø bevares og videreutvikles”. 
 
På bakgrunn av funksjonsanalysen og vurderinger knyttet til hva som bør være det framtidige 
handelssentrum, er det ikke ønskelig at Cicignon skal utvikles med tunge handelsfunksjoner. Det 
ønskes primært at området skal være et boligområde, men hvor det åpnes for noe næring. Med 
næring menes kontor samt nærservice til området. Med utgangspunkt i disse føringene er det 
gjennomført en mulighetsstudie for etterbruk av sykehusområdet. Studien viser en løsning hvor 
laboratoriebygget i sin helhet rives og kvartalstrukturen blir reetablert. Høyblokkene foreslås beholdt. 
Grønnstrukturen forsterkes ved en parkmessig utforming av området med høyblokkene. 
 
Illustrasjonene viser en bebyggelse som varierer mellom tre og fem 
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etasjer. Boligfunksjoner utgjør hovedtyngden av bebyggelsen, men det er også tenkt enkelte 
næringsbygg i området. Sykehusområdet er stort og vil måtte utvikles over tid. En utbygging med 
gjenoppretting av kvartalsstruktur er i så måte også et hensiktsmessig redskap for uforutsigbar 
utbygging over tid. Det er ønskelig at denne kommunedelplanen skal være en robust plan. Det er 
derfor ikke ønskelig at man nå gir detaljerte føringer mht bebyggelsens form og innhold, men at det 
kan bestemmes etter hvert som behovene avklares.  
 
Det skal i detaljregulering gjøres vurdering av høyder og skala. Illustrasjoner fra mulighetsstudien skal 
gi føringer for bebyggelsesstruktur, og hvordan grønnstrukturen styrkes i området. 
Boligsammensetningen bør være variert, slik at en utvikling av området bidrar til å nå målet om økt 
mangfold i sentrum.  
  
 

 
Figur fra Byområdeplanen: Urbane kvartaler og "Campus" sammenhengende 
grøntområde 
 
12.3 MÅLBESKRIVELSE 
  Kvartalsstrukturen skal gjenopprettes. 
  Grønnstrukturen skal videreutvikles og viktige sammenhenger skal sikres. 
  Området skal ha høy miljøprofil og god design, 
  Området skal primært utvikles som boligområde, men med noe næring. 
  En utvikling av området vil bidra til økt mangfold i sentrum. 
 
12.4 TILTAK NEDFELT I PLANEN 
Tiltak som vises på plankartet 
Området avsettes til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
Det legges en hensynssone på området. 
 
Bestemmelser for sykehusområdet i Byområdeplanen 
Hensynssone H830_73 (Sykehusområdet) 
Hensynssonen gjelder omforming av sykehusområde. Området kan inneholde funksjoner som bolig, 
næring, kontor offentlig og privat tjenesteyting. Kvartalsstrukturen i området skal gjenopprettes. Det 
skal ikke etableres kjøpesenter i området. Før riving tillates skal det foreligge igangsettingstillatelse 
for nye tiltak. Det må i planprosessen foretas utredning om trafikale forhold. 
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Retningslinjer for sykehusområdet i Byområdeplanen 
Hensynssone H830_73 Sykehusområdet 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for sykehusområdet skal det legges vekt på å bidra til gode 
miljø- og bærekraftige løsninger. Det stilles krav til høy kvalitet på arkitektonisk formgivning og 
design. Illustrasjoner fra mulighetsstudien ”Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse, 
illustrasjoner 30.4.2010” skal gi føringer for bebyggelsesstruktur, høyder og grønnstruktur i området. 
Grønnstrukturen og sammenhengene mellom Sjømannsparken, Jernbaneparken og Domkirkeparken 
skal styrkes. Det skal utarbeides et miljøprogram med fokus på energiøkonomisering, transport og 
avfall. Det skal tilstrebes å få til en variert boligsammensetning. Trafikale forhold skal utredes. 
 
Byantikvarens uttalelse 
Byantikvaren har gitt uttalelse og anbefalinger til den prosessveiledende saken. Uttalelsen 
følger saken som vedlegg, og refereres under rådmannens vurderinger av kulturmiljø. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Transformasjonen av sykehusområdet er en privat utbygging som ikke direkte vil belaste 
kommunens økonomi utover det som vanligvis følger av private utbyggingsprosjekter. 
Kompleksiteten i saken kan medføre at muligheten til å dekke kommunens saksbehandling 
gjennom gebyrer begrenses i noen grad. Prosjektet kan medføre indirekte kostnader for 
kommunen i form av utgifter til sosial og teknisk infrastruktur, men dette er en alminnelig og 
nødvendig følge av privat boligbygging. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Utarbeidelse av et robust planmateriale som svarer på vedtatt planprogram og som legger 
rammer for gode byroms- og boligkvaliteter, vil ha betydning for levekår og folkehelse både i 
og rundt planområdet for Cicignon park. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Prinsipielle mangler ved konsekvensutredningen og andre plandokumenter 
 
Her vises hvordan alternativ 2 (kommuneplanen og mulighetsstudien fra HRTB) 
feilaktig vektes mindre positivt enn alternativ 1 (forslagsstillers planforslag). 
Vesentlige forskjeller mellom 3-9 etasjers bebyggelse i alternativ 1 og 3-5 etasjers 
bebyggelse i alternativ 2 er konsekvent underkommunisert eller skjult.  
 
Avbøtende tiltak er ikke identifisert i konsekvensutredningen og viktige kvaliteter er 
ikke innarbeidet i plandokumentene. Det gjelder bl.a. bevaring av trerekken i 
Ferjestedsveien, nedtrapping av bebyggelsen og kvaliteter på uterom.  
 
I konsekvensutredningen forutsettes det at parkering kun skal løses som 
gateparkering og parkering i gårdsrom, i alternativ 2. Dette er ikke riktig, og denne 
forutsetningen medfører at at kvaliteter i alternativ 2 feilaktig svekkes og ødelegges. 
 
Generelt er konsekvensutredningen preget at av den inneholder beskrivelser, og ikke 
vurderinger, analyser, vekting eller konklusjoner. I den grad konsekvensutredningen 
inneholder vurderinger, er disse i liten grad nøytrale, faglige vurderinger. Dette blir synlig 
allerede i den første beskrivelsen av alternativ 2 (HRTBs mulighetsstudien fra 2010).  
 
«I forbindelse med kommunedelplanen, ble det utarbeidet en mulighetsstudie for etterbruk av 
sykehusområdet innenfor rammen av gjeldende kommunedelplan. Forslaget skisserer utbygging av 
ca. 400-500 boliger. Høyde på ny bebyggelse vil være fra 3 etasjer til 13 etasjer. Høyblokkene 
bevares, og begge høyblokken bygges på med 3 etasjer. (…) Det foreslås en videreføring av 
tilgrensende kvartaler inn på sykehusområdet i kombinasjon med en parkmessig utforming rundt 
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høyblokkene og noe parkering. Boligene får parkering/forhage mot gatene. Totalt antall 
parkeringsplasser vil være rundt 500, der de fleste tilrettelegges som gateparkering og parkering på 
egen tomt, indre gårdsrom og som i alt. 0.» 
 
Antakelsen om gateparkering i stedet for kjellerparkering er grunnløs. Sentrumsprosjekter i 
Fredrikstad med bebyggelse i 3-5 etasjer er de siste årene i stor grad bygget med 
parkeringskjeller i Denne antakelsen om gateparkering brukes imidlertid som en negativ 
konsekvens videre gjennom konsekvensutredningen.  
 
Planprogrammet fastslår at følgende temaer skal konsekvensutredes:  
 
 Forhold til overordnede planer og mål 
 Kulturmiljø 
 Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
 Trafikkforhold 
 Lokalklima og sol-/skyggeforhold 
 
Her redegjøres videre for utredningstemaet «Byutvikling, bebyggelse og bylandskap» i 
konsekvensutredningen som et eksempel på planforslagets mangler. Det er kun et 
eksempel, ikke en komplett vurdering. Tilsvarende mangler finnes også for andre temaer.  
 
Konsekvensutredningen forholder seg ikke til planprogrammets vedtatte utredningstemaer.  
 

Planprogrammets vedtatte utredningstemaer Konsekvensutredningens utredningstemaer 
 Byutvikling med vurdering av funksjoner i 

bebyggelsen, gater og plasser som tilbud 
for nærområdet, om hvordan Cicignon park, 
Grønli og Værste vil påvirke sentrum.  

 Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur- og 
bygningstypologi.  

 Byrom 
 Grøntstruktur 
 Nærvirkning og fjernvirkning 
 Forhold for barn og unge 

 

 Byutvikling 
 Tilbud for nærområdet 
 Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur og 

bygningstypologi 
 Byrom 
 Grøntstruktur 
 Arealutnyttelse 
 Fjernvirkning 
 Snitt 
 Nærvirkning 
 Sol- og skygge 
 Forhold til FMV/Værste og Grønliområdet 

 
Planprogrammet er vedtatt og skal følges tema for tema. Det er ikke tilstrekkelig å vise til 
f.eks. at «Forhold for barn og unge» er omhandlet i beskrivelsen, da konsekvensutredningen 
skal vekte de forskjellige alternativene, avbøtende tiltak og sammenhenger på en mer 
systematisk måte enn beskrivelsen. Temaet «Sol- og skygge» hører hjemme i en annen 
delutredning.  
 
Alternativ 1 er forslagsstillers forslag. Alternativ 2 er mulighetsstudien fra 2010. 
Gjennomgående vurderes Alternativ 2 mer negativt basert på antakelser som ikke er reelle. 
Dessuten finnes flere direkte faktafeil. I det følgende gjengis teksten (kursiv tekst) fra 
konsekvensutredningens delkapittel for «bygningsvolum, bebyggelsesstruktur og 
bygningstypologi» (s. 46 i planbeskrivelsen) med kommentarer (vanlig tekst) som et 
eksempel på dette. (Illustrasjoner er hentet fra andre steder i planbeskrivelsen.) 
 
«Alt.1: Den foreslåtte bebyggelsen er i hovedsak blokkbebyggelse med boliger med smale 
bygningskropper innpasset i en relativt finmasket by- og gatestruktur. Dette samsvarer 
funksjonsmessig med mye av den øvrige bebyggelsesstrukturen i nærmiljøet. Det skiller imidlertid 
100-150 år på utbyggingene, noe som gir en tydelig kontrast i estetikk og proporsjoner. Ny 
bebyggelse vil framstå som moderne boligbebyggelse i by og være en kontrast til de fleste 
bygningene i det umiddelbare nærmiljøet. 
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Plangrepet vil bryte opp i det lukkede preget som dagens situasjon gir kvartalene. Området vil 
oppleves mer åpent, tilgjengelig og som en mer integrert del av byveven.» 
 
«I alt. 1 blir bygningene blir mer synlige enn i alt 0 fra flere fjernstandpunkt, bl.a. i Gamlebyen og på 
Isegran. Alt. 1 har også noe høyere bebyggelse nord og øst for høyblokkene, enn alt 2. Fra sør 
oppleves at bebyggelsen trappes opp fra øst mot vest, som demper den kontrasterende virkningen av 
høyblokkene.» 
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Illustrasjonene er hentet fra s. 9 i vedlegget Illustrasjonshefte og viser Alternativ 0, Alternativ 1 
og Alternativ 2 sett fra Gamlebyen.  
 
Illustrasjonene viser at sykehusets høyde i dag bryter med resten av den lave bebyggelsen 
på Cicignon. I alternativ 1 trappes silhuetten av bebyggelsen opp gradvis mot den høyeste 
blokken mot sørvest. Det betyr imidlertid ikke, som det hevdes i konsekvensutredningen, at 
høyblokkenes kontrastvirkning dempes. Kontrasten er fortsatt stor mot den eldre, lave 
bebyggelsen på Cicignon. Derimot dannes et større område med meget høy bebyggelse, 
hvor konsekvensen er et større område som er i kontrast til omgivelsene i stedet for kun to 
høyblokker som står i kontrast.  
 
I alternativ 2 danner høyblokkene større kontrast mot omgivelsene enn i alternativ 0 (dagens 
situasjon) ettersom de er illustrert påbygget med ytterligere tre etasjer. I alternativ 2 har de 
andre kvartalene i planområdet en bebyggelse som i høyde og struktur er tilpasset 
omgivelsene. Det forsterker at høyblokkene skiller seg ut.  
 

 
Illustrasjon hentet fra Byområdeplanen. Å bevare byens silhuett med monumentalbygg har 
lenge vært et grep i byområdeplanen for Fredrikstad. Planen har bestemmelser som sier at 
«Høyder i tilstøtende kvartaler til Hovedbiblioteket, Domkirken, Glemmen kirke, Villa 
Lykkeberg, Jernbanestasjonen og Tollbodbygningen tillates ikke bebyggelse 
med gesimshøyde høyere enn monumentalbyggets gesimshøyde.» 
 
Sett fra Gamlebyen er Domkirken det høyeste punktet i dag. I både alternativ 1 og 2 vil 
høyblokkene visuelt konkurrere mot Domkirkespiret som byens høyeste punkt. Påbygg i 
opptil tre etasjer gjør at høyblokkene på Cicignon konkurrerer ut Domkirkespiret i høyde sett 
fra Gamlebyen og andre steder i byen. Det er en negativ, vesentlig endring av bybildet i 
Fredrikstad.  
 
«Så godt som alle bygningene er trappede og etasjeantallet varierer mellom 3-13 etasjer. Høyden på 
bebyggelsen trappes ned mot sentraltorget, og gir gode sol- og lysforhold på torget. 
 
Bebyggelsen i alt. 1, vil på grunn av skala og utforming, danne en kontrast til bydelens jevne og lave 
bygningsmiljø. Denne kontrastvirkningen "henger på" en stram gjennomføring av rutenettet. Det er 
foreslått at Kongens gate og St. Josephs gate videreføres som gangveier gjennom planområdet helt 
frem til Jernbanegata. Det er også foreslått å åpne Cicignongata mellom St. Josephs gate og 
Kongens gate. Det er foreslått et stort og innbydende offentlig torg sentral i området – kalt 
sentraltorget. Her er det tenkt dagligvare butikk, legesenter, kaféer, kiosker og småbutikker. 
Etasjetallet trapper seg ned mot dette torget så solen og lyset slipper inn. Det legges opp til 
forbindelseslinjer diagonalt ut fra det sentrale torget. Ved å knytte det nordøstre kvartalets hovedentré 
til torget med intern gjennomgang diagonalt nordøstover mot jernbanen, vil torget kunne vitaliseres. 
Det åpnes opp mellom høyblokkene så bytorget får en henvendelse ned mot Fergestedsveien.» 
 



Side 14 av 42 

En av styrkene ved alternativ 1 er de diagonale forbindelseslinjene for gående, samt at 
biltrafikken er skilt ut fra disse områdene. Det er også riktig at det er gode sol- og lysforhold 
på torget. Sol-skyggediagrammene viser imidlertid at solen og lyset ikke slipper inn i andre 
uterom eller på fasadene med balkonger. Denne mangelen ved prosjektet er ikke synliggjort. 
(Se eget avsnitt om solforhold senere i vurderingen.)  
 
Alt.2: Den foreslåtte bebyggelsen er i hovedsak blokkbebyggelse med boliger med relativt smale 
bygningskropper, vist som mer tradisjonelle bykvartaler. Bebyggelsen vil gi en viss kontrast i estetikk 
og proporsjoner. Bebyggelsen vil framstå som moderne boligbebyggelse i by t. Bebyggelsen er 
plassert med fasaden i fortauskanten, og med utearealene i bakgården som vil være mer lukket, 
tilsvarende mye av den øvrige bebyggelse i nærområdet. Det er mindre variasjon i høyde og 
utforming, enn alt 1, foruten høyblokkene vil byggene være 3-5 etasjer. I denne løsningen er det 
foreslått å bygge på begge høyblokkene med 3 etasjer. Grunnet at bebyggelsen nord i området er 
lavere i alt. 2 enn i alt. 1 skiller de to høyblokkene seg klarere fra omkringliggende bebyggelse, de 
utgjør en sterkere kontrast til omkringliggende miljø. 
 
Gatene nordvest i planområdet etableres tilsvarende eldre planer i rutenett som klassiske gater med 
kantparkering og innkjørsler til indre gårdsrom for parkering av biler. Alternativet vil trekke trafikken 
inn i planområdet.» 
  
I beskrivelsen av alternativ 2 er det flere direkte feil. Bebyggelsen er ikke plassert med 
fasaden i fortauskanten i alternativ 2. Den er tilbaketrukket for å gi plass til forhager.  
I mulighetsstudien som ligger til grunn for alternativ 2 er det ikke beskrevet kantparkering 
eller parkering i gårdsrom. Dette er feil beskrevet i konsekvensutredningen. Derimot 
beskriver mulighetsstudien grønnstruktur i form av forhager og gårdsrom som er hevet noe 
over gateplan for å få en skjerming. Gatestrukturen i alternativ 2 vil trekke trafikken lenger 
inn i området på gatene, men ikke inn i gårdsrommene. 
 

 
Bilde: Mulighetsstudien som ligger til grunn for byområdeplanen viser brede gaterom der 
bebyggelsen er tilbaketrukket fra fortauet og har forhager. Mulighetsstudiene viser ikke 
parkering i gatene.  
 
I tillegg finnes følgende tekst under overskriften «Sammenstilling: Volum, struktur og 
typologi»:  
 
«Volum, struktur og typologi 
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Sykehusbyggene representerer et arkitektonisk brudd med omgivelsene, både i dagens situasjon, og 
i alt 1 og 2. Kontrasten men den småskala villabebyggelsen i omkringliggende kvartaler, og den 
mermoderne bebyggelsen er til stede i alle de tre alternativene. En videreføring av høyblokkene vil 
altså i stor grad bygge videre på en allerede etablert situasjon. 
 
For alternativ 0 vil dette bruddet med omgivelsene videreføres lenger nord i området der 
serviceblokka vil bli stående. I dette området vil alternativ 1 og 2 legge til rette for en byreparasjon, 
hvor kvartalsstruktur, gater, parkmessige arealer, og bygninger innpasses byveven i en mer tilpasset 
skala.» 
 
Denne oppsummeringen konkluderer med at videreføring av høyblokkene i stor grad vil 
bygge videre på en allerede etablert situasjon, uten å synliggjøre hvilke konsekvenser et 
påbygg i ytterligere 3-5 etasjer medfører. Det hevdes også at alternativ 1 og 2 legger til rette 
for en byreparasjon der bygninger innpasses i en mer tilpasset skala, uten å synliggjøre 
forskjellen mellom at det dreier seg om bygninger i 3-9 etasjer i alternativ 1 og bygninger i 3-
5 etasjer i alternativ 2. Konsekvensene av høyden i alternativ 1 underkommuniseres 
konsekvent.  
 
Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak er viktige å systematisk indentifisere og sikre gjennom en 
konsekvensutredning. Dette mangler med noen få unntak i konsekvensutredningen for 
Cicignon Park. I oversikten over avbøtende tiltak for kapitlet som helhet er bare følgende 
avbøtende tiltak gjengitt: 
 

 Viktig tiltak som nye gatetun, grønnstruktur/parkområder sikres i plankart som egne formål. 
Sikre å etablering av sentralt torg. 

 Bestemmelser sikrer maksgrensene for etablering av andre formål enn bolig. 
 
I bestemmelsene og plankartet er det dessuten få bindende føringer som ivaretar de 
avbøtende tiltakene. For de to punktene om avbøtende tiltak er følgende gjort:  
 
Viktig tiltak som nye gatetun, grønnstruktur/parkområder sikres i plankart som egne formål.  
Følgende bestemmelser om gatetun og grønnstruktur/parkområder finnes i planforslaget:  
 
5.1 Uteoppholdsareal og lekeplasser 
Minste tillate uteoppholdsareal for boliger eksklusiv veier og parkering er 25% av bruksareal for bolig. 
Arealet kan beregnes samlet. Uteoppholdsarealene skal tilrettelegges i den grad det er 
hensiktsmessig for lek og opphold. Arealene skal være trafikksikre og skal opparbeides med 
sittegrupper, lekearealer, variert beplanting og belysning. 
Gatetun, takareal og grønne arealer og balkong skal regnes inn i uteoppholdsarealet. 
 
5.4 Innenfor felt BBB2 skal arealene mellom høyblokkene (etter tilbygg/påbygg av dagens bygg A og 
B), sikres med en åpen og grønn karakter. 
 
6.3 o_Gatetun (felt o_SGT1_6) 
I feltene skal myke trafikanter prioriteres. Gatetunene tillates brukt som adkomst for renovasjonsbiler 
og utrykningskjøretøy, gang- og sykkelveg og opphold. Det skal etableres beplanting. Gatetunet skal 
utformes med materialer av høy kvalitet og det tillates avvik fra formålsgrensen for å kunne 
tilrettelegge for gode traser og byrom. 
 
7.1 Hensyn grønnstruktur (H540) 
Innenfor hensynssone grønnstruktur H540 skal trær søkes ivaretatt så langt som mulig, med mindre 
det er til hinder for en hensiktsmessig utbygging. 
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Plankartet i planforslaget. 
 
Planbeskrivelsens punkt 4.4 s. 22 har følgende beskrivelse til uteoppholdsarealer, som ikke 
er i samsvar med bestemmelsene:  
 
«Felles uteoppholdsareal skal utgjøre minst 20% av tillatt bebygd areal (BRA). Arealet kan beregnes 
samlet og det gis adgang til at kravet kan oppfylles gjennom felles uteoppholdsareal på tak og bruk av 
tilstøtende grøntarealer i parkene (Jernbaneparken og Sjømannsparken).» 
 
Videre vurderes likevel bare bestemmelser og plankart, dvs. de juridisk bindende 
dokumentene.  
 
Bestemmelsene har flere vesentlige svakheter, f.eks. at arealene bare skal opparbeides for 
lek og opphold dersom det er hensiktsmessig. Gatetun skal regnes med i uteoppholdsareal 
til tross for at gatetunene som er tegnet i plankartet bare er 5 m brede. En så begrenset  
bredde gjør det ikke mulig å bruke gatetunet til annet enn adkomst og ferdsel, noe som i 
praksis utelukker logikken i at de samtidig skal regnes med til felles uteoppholdsareal. 
 
Hensynssonen langs Ferjestedsveien gir inntrykk av at den sammenhengende trerekken 
sikres. Trerekken består av to grupper på fire trær hver og et enkelt tre mellom disse. Treet 
står akkurat der gatetun SGT5 planlegges etablert, i forlengelsen av Glacisgata, noe som 
innebærer at treet må fjernes. Det betyr at det vil bli to trerekker med åpning ved parken 
mellom de to høyblokkene. Dessuten kan trærne fjernes dersom de er «til hinder for en 
hensiktsmessig utbygging». Trærne er ikke sikret med byggegrense, og dette kan også 
innebære at de må fjernes. Dersom trerekkene skal bevares burde det ha vært vurdert  å 
komplettere dem, men dette er ikke er nevnt i planen. I praksis er trerekken i 
Ferjestedsveien ikke sikret i planen. Totalt sett sikres dermed ikke kvaliteter for felles 
uteområder i tilstrekkelig grad. 
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Ortofoto som viser rekken av lindetrær i Ferjestedsveien. Trær var plantet langs 
Ferjestedsveien allerede i 1860-årene.  
 

Illustrasjon hentet fra en presentasjon for administrasjonen av planmaterialet i mars 2017. 
Planlagt bebyggelse er vist med stiplede røde linjer. Illustrasjonen viser at ny bebyggelse er 
planlagt slik at trerekken i Ferjestedsveien vil måtte fjernes bortsett fra et eller to trær som kan 
bli stående.  
 
«Sikre å etablering av sentralt torg» 
Et sentralt torg er ikke vist i plankartet. Bestemmelsene har følgende krav til torg innenfor felt 
BKB1:  
 
«Det skal etableres et sentralt torg som forbinder kvartalene og som har en størrelse på minst 1000 
kvm.» 
 
Det vil være mulig å plassere torget hvor som helst innenfor feltet så lenge det forbinder 
minst to av gatetunene i plankartet. I tillegg finnes en fellesbestemmelse om at  
 
«Bebyggelsen byggehøyder skal avtrappes mot felles torg.» 
 
Graden av nedtrapping mot torget er ikke angitt. Dermed sikre ikke at f.eks. solforholdene 
blir gode på torget. Bebyggelsens maksimale høyde i feltene nær torget er 7, 9, 10 
respektive 13 etasjer. En nedtrapping på ned mot én etasje lavere mot torget vil ikke ha 
vesentlig effekt med utgangspunkt i så høy bebyggelse.  
 
«Bestemmelser sikrer maksgrensene for etablering av andre formål enn bolig.» 



Side 18 av 42 

I felt BKB1 er det satt en maksgrense på 4000 kvm totalt for andre formål enn bolig, dvs. 
kontor, bevertning, forretning, tjenesteyting og kulturvirksomhet. I felt BAA er maks 30% av 
tillatt bebygd BRA (30% av 16 000 kvm BRA) tillatt brukt til andre formål enn bolig, dvs. 
skole, kontor, servering, tjenesteyting, kulturvirksomhet og service. Dersom deler av felt BAA 
benyttes til andre formål enn bolig må det utføres nødvendige utredninger/vurderinger før 
tiltaket kan igangsettes. I utgangspunktet er dette feltet planlagt kun for bolig. 
 
Konsekvensene av dette er ikke synliggjort. I Cicignon-området mangler i dag 
dagligvareforretning. Det er viktig å sikre areal til en dagligvareforretning for å styrke bydelen 
som et sentrumsnært boligalternativ der man ikke er avhengig av bil i hverdagen. Skoletomt 
må også sikres. Det er ikke en god nok løsning at det kvartalet som er egnet for skole, i 
utgangspunktet kun er planlagt for bolig.  
 
Dessuten nevnes det i teksten fra konsekvensutredningen gjengitt her over flere kvaliteter 
som synliggjøres som viktige kvaliteter i alternativ 1. 
 

 Boliger med smale bygningskropper  
 Området vil oppleves mer åpent, tilgjengelig og som en mer integrert del av byveven.» 
 Fra sør oppleves at bebyggelsen trappes opp fra øst mot vest, som demper den 

kontrasterende virkningen av høyblokkene. 
 Så godt som alle bygningene er trappede og etasjeantallet varierer mellom 3-13 etasjer. 

Høyden på bebyggelsen trappes ned mot sentraltorget, og gir gode sol- og lysforhold på 
torget. 

 Det legges opp til forbindelseslinjer diagonalt ut fra det sentrale torget. Ved å knytte det 
nordøstre kvartalets hovedentré til torget med intern gjennomgang diagonalt nordøstover 
mot jernbanen, vil torget kunne vitaliseres. Det åpnes opp mellom høyblokkene så bytorget 
får en henvendelse ned mot Fergestedsveien. 

 
Disse kvalitetene burde vært fanget opp i konsekvensutredningen som avbøtende tiltak og 
sikret i juridisk i bestemmelsene og plankartet.  
 
I konsekvensutredningens sammenstilling står følgende om grønnstruktur:  
 
Alternativ 1:  
«Sikrer en byreparasjon i området. (…) Klart definert sentraltorg, men utadrettede formål. (…) Sikrer 
helhetlige og gode forbindelseslinjer i området. Trær i Ferjestedsveien, og ved Jernbaneparken 
ivaretas.» 
 
Alternativ 2:  
«Sikrer en byreparasjon i området. (…) Ikke et klart definert sentraltorg. (…) Sikrer helhetlige og gode 
forbindelseslinjer i området.  Trær i Ferjestedsveien, og ved Jernbaneparken ivaretas.» 
 
Som vist over vil ikke trerekken i Ferjestedsveien ivaretas i alternativ 1. Derimot vil trerekken 
ivaretas dersom alternativ 2 gjennomføres som vist i mulighetsstudien. 
Konsekvensutredningens sammenstilling gir feil bilde.  
 
Videre er føringene i byområdeplanen ikke ivaretatt. Byområdeplanen beskriver at 
grønnstrukturen skal styrkes og har en illustrasjon som viser et sammenhengende 
parkområde i kvartalene nærmest Jernbanegata og Ferjestedsveien, omtalt som «campus». 
Dette hovedgrepet for grønnstruktur i alternativ 2 er ikke nevnt noe sted i 
konsekvensutredningen.  
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Figur fra Byområdeplanen: Urbane kvartaler og "Campus" sammenhengende 
grøntområde 
 
Hensikten med konsekvensutredningen er å analysere konsekvensene, avdekke avbøtende 
tiltak og legge disse til grunn for valg av konsept, og innarbeide dem i plankart og 
bestemmelser. Når det ikke er sammenheng mellom konsekvensutredningen og 
plankart/bestemmelser minster konsekvensutredningen sin funksjon. Hva planen legger til 
rette for og gir mulighet for blir ikke i tilstrekkelig grad kjent. 

 
Kulturmiljø 
I illustrasjonsmaterialet i COWIs DIVE-analyse og konsekvensutredning vises 
alternativ 2 feilaktig med 3-4 etasjer for høy bebyggelse. Forskjeller mellom alternativ 
1 (forslagsstillers planforslag) og alternativ 2 (byområdeplanen/HRTB) er 
underkommunisert eller skjult i konsekvensutredningen. Alternativ 2 fremstilles mer 
negativt enn hva som er reelt. Det er behov for politisk avklaring rundt høyblokkene, 
der også andre temaer enn kulturmiljø vektes. Rådmannens anbefaling er at 
høyblokkene ikke bør tillates påbygget i høyden utover nødvendige tekniske 
installasjoner, men at fasadeendringer / breddeutvidelser bør tillates for bl.a. å kunne 
etablere balkonger.  
 
Planprogrammet fastslår at det skal utarbeides DIVE-analyse som grunnlag for 
konsekvensutredningens tema kulturmiljø. Pga. vesentlige mangler i forslagsstillers DIVE-
analyse (utarbeidet av COWI) har kommunen innhentet ny DIVE-analyse (utarbeidet av 
WSP). DIVE-analysen skal være et uavhengig kunnskapsgrunnlag for 
konsekvensutredningen. DIVE-analysens konklusjoner må veies mot andre hensyn enn 
hensynet til kulturmiljø.  
 
For utviklingen av området og for planprosessen som pågår er det særlig viktig med en 
politisk avklaring i forhold til føringer for høyblokkene på sykehusområdet.   
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De to DIVE-analysene vurderer bebyggelsen og influensområdet på forskjellig måte. Her 
under gjengis skisse til løsning/oppsummering av føringer fra de to DIVE-analysene.  
 
COWI 
7.4.1 Skisse til løsning 
Analysen viser at å sikre og gjenopprette den gjennomgående kvartalsstrukturen i sin helhet, samtidig 
som de senmodernistiske sykehusbyggene (1956-1972) sikres med hele sitt fotavtrykk og volum er 
lite forenlig. Det er gjennom analysearbeidet utarbeidet et forslag som utgjør kompromiss mellom 
verdiene. Skissen viser en mulig ivaretagelse av og videreformidling av de to nevnte historiske 
epokene, samtidig som den bidrar til en bærekraftig og helhetlig utvikling av området som en ny 
bydel. I skissen foreslås gatestrukturen gjenopprettet i all hovedsak. Dette er i tråd med føringer gitt i 
KDP for Fredrikstad Byområde. Følgende gater foreslås reetablert: 
 
› Kongens gate reetableres fra Cicignongata til Welhavens gate. 
› Glacisgata fra Dronningensgate til Ferjestedsveien. 
› Cicignongata reetableres. 
› St. Josephsgate foreslås ikke reetablert som gateløp, da høyblokkene (Bygg A og B), med fløyer 
ligger i gatelinjen. En korridor nord for høyblokkene kan derimot sikre en forbindelse, men uten at 
denne følger en rettlinjet gatestruktur. 
 
Selv om analysen anbefaler reetablering av gater, har man ikke tatt stilling til evt. Ny 
bebyggelsesstruktur iht. kvartalsstrukturen, da denne strukturen historisk sett i dette området bestod 
av villaer med ulik plassering, enkelte bygårder og åpne hager i en uferdig gatestruktur. Det vurderes 
dermed at tolkningen av bebyggelsens utforming og plassering i strukturen kan gjøres på et friere 
grunnlag, enn steder hvor bebyggelsesstrukturen er mer ensartet. I forslaget foreslås å sikre 
Jernbanegata 13 og 15 som hensynssone bevaring. Grensen for sonen er noe redusert ifht. 
kommunedelplanen, da den i planforslaget følger eiendomsgrensene. Trerekkene i Ferjestedsveien 
og Jernbanegata sikres også. Øvrige trær på planområdet foreslås ikke vernet. Historien om 
rutenettplanen og kvartalsstrukturen bygget på denne kan på denne måten sikres. Forslaget sikrer 
gjenoppretting av de fleste "gater" (gater, parkdrag, turveier m.m), samt to villaer som hører til denne 
strukturen. Trerekken i Ferjestedsveien som tilhører samme historiske epoke sikres også. 
 
I skissene foreslås det at høyblokkene (bygg A og B) uten fløyer, beholdes som orienteringspunkt i 
landskapet og videreutvikles etter dagens standard for boliger. De grønne områdene omkring 
blokkene sikres i stor grad. Fløyene til høyblokkene foreslås tillatt revet for å gi plass til bl.a. 
tilbakeføring av kvartalsstrukturen og utvikling av nye og gode byrom. Høyblokkene vurderes å være 
robuste bygg som kan til- og påbygges, og tilpasses ny bruk, om de ikke rives og gjenoppbygges. 
Historien om senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg sikres på denne måten, 
ved at to viktige og identitetsskapende bygg beholdes som orienteringspunkt. 
 
WSP 
Oppsummering 
Ingen av alternativene er fullgode med tanke på å ivareta de arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdiene som ligger i området og de tilgrensende områdene. For å eventuelt kunne justere 
alternativene anbefales derfor noen strategiske punkter om utvikling, transformasjon og vern ut i fra 
enkeltbygningenes handlingsrom. 
 
Anbefaling 
 Høyder og volum: Det anbefales bebyggelse i småskala-enheter i 3-5 etasjer som i alternativ 2. 
 Gateløp og grøntanlegg: Parken mellom høyblokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør 

bevares og reguleres til hensynsone i reguleringsplan. Welhavens gate bør opprettholdes som 
gateløp. 

 Eksisterende eldre verneverdig bebyggelse: Dronningensgate 3, Jernbanegata 13 og 15 
videreføres og settes i stand. Bygningene bør reguleres til hensynsone i reguleringsplan. Høyder 
på tilgrensende ny bebyggelse eller deler av ny bebyggelse bør ikke være høyere enn de eldre 
bygningene. Ny bebyggelse bør heller ikke komme for tett på eksisterende bygg. 

 Eksisterende verneverdig bebyggelse – sykehusbygg: De eksisterende blokkene med 
mellombygget kantina og nordfløyen på sykehusområdet bør få stå uendret, og det bør ikke 
bygges høyere enn dette på Cicignon Park. Bygningene bør reguleres til hensynsone i 
reguleringsplan. 
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 Influensområdet: Alternativ 2 tilpasser seg influensområdet bedre da dette forslaget følger en mer 
tradisjonell kvartalsstruktur enn alternativ 1. Også i volum og høyder er alternativ 2 bedre tilpasset 
det nærmest tilgrensende influensområdet. Det samme gjelder også fjernvirkningen fra de 
ytterste områdene i influensområdet, som Gamlebyen, med tanke på høyder. 

 
DIVE-analysens mål er å utrede de viktigste historiske verdiene, hvordan de er representert, deres 
handlingsrom for å kunne videreføre verdiene og gjennom dem aktivere historien i byutviklingen. I 
analyseområdet og influensområdet de tre viktigste epokene følgende: 
 
 festningsbyen og Cicignon fort 
 plankebyen og byutviklingen med rutenettplanen 
 sykehusdriften og Østfold sentralsykehus 
I analyseområdet er det kun de siste to punktene som er fysisk representert. Disse tre er viktige å ha 
som premiss og utgangspunkt i anbefaling av videre utvikling. I illustrasjonen for handlingsrom 
foreslås bevaring av deler av bebyggelsen, transformasjon for deler av bebyggelsen, og at noe kan 
rives. For å videreutvikle områdets kvaliteter bør elementer som representerer disse viktigste tre 
epokene aktiveres i form av revitalisering med høy kvalitet. De kulturhistoriske og arkitektoniske 
verdiene må være premissene og være førende for utviklingen av øvrige deler av Cicignon Park. Med 
den nye bebyggelsen bør det søkes å tilføre de eksisterende kulturhistoriske og arkitektoniske 
verdiene nye kvaliteter samtidig som ny bebyggelse må underbygge og gi rom for at historien om 
plankebyen og sykehusdriften på Cicignon fortelles. Videre bør ny bebyggelse også forholde seg til 
skalaen bebyggelsen i influensområdet for øvrig slik at opplevelsen av verdiene i eksempelvis NB!-
området og Gamlebyen ikke forringes. 
 
Forslag til alternative løsninger og anbefaling med noen punkter som strategi for videre utvikling: 
 Dronningensgate 3, Jernbanegata 13 og 15 videreføres og settes i stand. Bør reguleres til 

hensynsone i reguleringsplan. 
 Høyblokkene med nordfløyen og mellombygget bør bevares, men transformeres/bygges om. Bør 

reguleres til hensynsone i reguleringsplan. 
 Bebyggelse i kvartalsstruktur, som tilnærming til resten av Cicignon 
 Volum, høyder og materialbruk bør harmonere med eksisterende bebyggelse 
 Evt. nye bygg bør også tilpasses på en slik måte at influensområdets særpreg og kulturhistoriske 

verdier ikke svekkes. 
 Høyder: de eksisterende tårnene på sykehusområdet bør få stå uendret, og det bør ikke bygges 

høyere enn dette på Cicignon Park. Både for å ta hensyn til skalaen på Cicignon, men også med 
tanke på hvordan virkningen av evt høyere bygg vil få i landskapet og hvordan dette også vil 
berøre influensområdene. 

 Parken mellom høyblokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares. Bør reguleres til 
hensynsone i reguleringsplan. 

 Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp. 
 
De to DIVE-analysene er bygget opp på forskjellige måter. COWI sin rapport har 
argumentasjon som knytter alternativ 1 til kulturhistoriske verdier. I WSP sin rapport 
vurderes kulturhistoriske verdier i seg, uavhengig av utbyggers forslag. Deretter gjøres en 
vurdering av alternativene sett opp mot de kartlagte kulturhistoriske verdiene. Dette er i tråd 
med DIVE-metodikken og oppfyller således kravene i planprogrammet.  
 
Høyblokkene i DIVE-analysene 
Det er behov for avklaring rundt høyblokkene. De to DIVE-analysene har vurdert 
høyblokkene på forskjellig måte. (se også tabeller i de vedlagte DIVE-analysene) 
 
Fra COWI sin DIVE-analyse 
Vurdering av tålegrense 
Eksisterende gate- og kvartalsstruktur vurderes å ha lav tålegrense for endringer. Dette omfatter 
gater og kvartaler som er etablert og bevart. I influensområdet er de fleste av disse kvartalene bevart. 
Innen analyseområdet finnes enkelte bevarte gateløp og tre villaeiendommer knyttet til denne 
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strukturen. Flere av gatene er endret ifht. opprinnelige bredde og utforming, bl.a. gjelder dette bl.a. 
Welhavens gate. Dette åpner for endring ved 
tilbakeføring av disse.  
 
Når det gjelder gate- og kvartalsstruktur som aldri ble bygget, eller som ble fjernet ifm. bygging av 
sykehuset, vurderes at denne har høy tålegrense for endringer, det det er rom for gjenoppbygging og 
tilbakeføring av denne strukturen. 
 
Villaer i planområdet anses å ha lav til middels tålegrense for endringer. Villaene utgjør godt bevarte 
anlegg. Byggene har et fotavtrykk på sine respektive tomter som gir begrenset mulighet for til- og 
påbygg på tomtene. 
 
Høyblokkene (Bygg A og B) med vurderes å ha middels tålegrense for påbygg i høyden. Slike påbygg 
vil kunne forsterke byggenes fremtoning som høyhus og dermed byggets symbolverdi. Samtidig vil 
påbygg i høyden påvirke fjern- og nærvirkningen av tiltaket. Høyblokkene vurderes å ha en middels 
tålegrense for tilbygg og utvidelser utover opprinnelig fotavtrykk. Det vurderes at bygg høyblokkene 
har høy tåle grense for innvendig ombygging og ny bruk av bygget. 
 
Øvrige bygninger tilhørende sykehuset anses å ha høy tålegrense for endringer, både helt eller delvis 
rivning, ombygging, tilbygg og ny bruk.  
 
Vurdering av kulturarvens endringskapasitet 
Eksisterende kvartalsstruktur har liten endringskapasitet, da den allerede er lagt. Kvartalsstruktur som 
ble fjernet ifm. bygging av sykehuset har etter vår vurdering stor endringskapasitet og stort 
utviklingspotensial. 
 
Eksisterende villaer i analyseområdet vurderes å ha en middels endringskapasitet. Dette er allerede 
bygde bygninger, som er avmerket til bevaring i kommunedelplanen. Dette gir begrensede muligheter 
for fysiske endringer. Bygningene egnet ser derimot til flere ulike formål, og kan tilpasses ulik bruk 
innvendig (bolig, kontor, barnehage ol). 
 
Høyblokkene (bygg A og B) med tilhørende fløyer har begge en middels endringskapasitet. Byggene 
er lokale symbolbygg, som utgjør en helhet. Bygningene anses som robuste og det vurderes at det er 
god mulighet for ny bruk, samt tilbygg og påbygg. 
 
Øvrige bygninger tilhørende sykehuset har høy endringskapasitet. Bygningene vurderes å ikke ha 
verneverdi. Byggene kan dermed rives, ombygges, tilbygges eller tilpasses ny virksomhet. 
 
Fra WSP sin DIVE-analyse 
4.2.2. SYKEHUSET (NR. 2-7) 
Sykehusbygningene er vurdert som en del av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE), i 
Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan. I forbindelse med SKE-prosjektet ble det gjort en 
vurdering av verneverdi og kulturhistorisk verdi i nasjonal sammenheng. Bygningene på Cicignon 
Park som tidligere huset Østfold sentralsykehus er ikke en del av det representative utvalget av 
helsesektorens kulturminner som ble fredet i forskrift i 2012. Av helsesektorens kulturminner ble 
bygningene etter St. Josephs hospital imidlertid gitt en verneklasse 2, det vil si sektorinternt vern der 
et selvpålagt vern er underlagt den ansvarlige sektor. Vurdering av det tidligere sykehusets 
enkeltbygninger og som kompleks gjøres derfor her i en lokal og regionalsammenheng og med byens 
historiske utvikling som referanse. 
 
Sykehuset, med alle sine utbyggingstrinn forteller en historie om en sektor i stadig utvikling, både 
teknisk og i omfang av pasienter. Historisk trekkes linjen fra St. Josephs hospitals etablering på 
Cicignon i 1888 og frem til sykehusdriften flyttet i 2015. Således har sykehusdriftens tilstedeværelse 
på Cicignon en lang kontinuitet og hele sykehuskomplekset er interessant som helhet. 
 
De to første utbyggingstrinnene av Østfold sentralsykehus er et godt eksempel på 
sykehusarkitekturen somvokste frem i etterkrigstiden. Bygningene har mange likheter med Halden 
sykehus, som er et av anleggene som ble fredet prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer 
(SKE), i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan i 2012. Det er i de første bygningene som 
ble bygd man finner estetiske kvaliteter som er typiske for formspråket i Ole Øvergaards arkitektur. 
Baldakinene ved inngangspartiene, spesielt inngangen til kapellet, er utformet som tynne 
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betongskiver med bølgende elegante former som står i samspill og kontrast til de rektangulære 
bygningsvolumene. Dette var et arkitektonisk element som Øvergaard benyttet seg av i flere av sine 
bygninger blant annet i Halden sykehus. De særpregede vinduene i trapperommene i høyblokken, er 
også typiske «signaturer» for Øvergaard. De kan minne om ankerjern, og kanskje er det Øvergaards 
interesse for kulturminnevernet som her kommer til uttrykk og samtidig trekker paralleller til 
Gamlebyens middelalderbygninger, eller de kan være inspirert av den japanske arkitekturen som 
Øvergaard lot seg inspirere av da han tegnet Alders Hvile. Kantinen med nesten dobbel takhøyde og 
store smårutede vinduer er også typiske elementer Øvergaard benytter seg av. Vinduene gir en 
umiddelbar nærhet til parkanlegget som ligger mellom de to høyblokkene. Kantinen kan oppleves 
som en stor hagestue for sykehusets pasienter og ansatte. Det opprinnelige sykehuset var nettopp 
planlagt i åpne og grønne omgivelser, som til dels er bevart i dag. Her er sykehusparken mellom 
høyblokkene særlig viktig. Bygningene som ble bygget i perioden 1950-1978 har arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi, og er gode eksempler den sykehusarkitekturen som vokste frem i 
etterkrigstiden. 
 
Sett enkeltvis er det bygningene tegnet av arkitekt Ole Øvergaard som er vurdert å ha høyest 
kulturhistorisk og arkitektonisk egenverdi, og som bør søkes bevart. Høyest verdi har høyblokkene 
med nordfløyen, mellombygget (kantina) og kapellet. Dette fordi høyblokken med fløyer var 
hovedobjektet, selve sykehusbygningen i folks bevissthet da den ble bygd. Øvergaards visjon for 
sykehusbygget i Fredrikstad var også nettopp «slottet på Cicignon, som med sine tårn reiser seg mot 
innseilingen fra sør». 
 
Høyblokkene er ikke like i utforming, blokk A er noe slankere enn blokk B og har flere detaljer i 
fasaden. Likevel omtales de som tvillinger, og oppleves i par fra mange innsynsvinkler i 
influensområdet. Høyblokkene med nordfløyen og mellombygget har høy opplevelsesverdi og 
bruksverdi. 
 
Ved eventuelle påbygg vil uttrykket endres og 1950- og 70-tallets volumer utvides. Lesbarheten vil 
kunne forringes, avhengig av hvordan påbygget blir utformet. Dersom en har et klart arkitektonisk 
brudd vil endringen være lesbar. Dersom høyblokkene bygges på vil arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdier gå tapt. Høyblokkene vil i så fal fremstå annerledes i form og uttrykk og dermed ikke 
representere sykehusbygg fra tiden de ble bygget på samme måte. Spørsmålet er om man da like 
godt kunne rive høyblokkene og bygge nytt. Dersom høyblokkene blir revet mister Fredrikstad dette 
tidlige eksemplet på signalbygg og symbolet på det moderne Fredrikstad og velferdsstaten. Et viktig 
landemerke som etter hvert har blitt en identitetsskaper i byen vil gå tapt. 
 
DIVE-analysene konkluderer altså forskjellig i forhold til høyblokkene. COWI konkluderer 
med at påbygg vil kunne forsterke byggets symbolverdi. WSP mener høyblokkene bør 
bevares og ikke rives/endres fordi lesbarheten vil kunne forringes og fordi arkitektoniske og 
kulturhistoriske verdier vil gå tapt. 
 
COWI 
Høyblokkene (Bygg A og B) med vurderes å ha middels tålegrense for påbygg i høyden. Slike påbygg 
vil kunne forsterke byggenes fremtoning som høyhus og dermed byggets symbolverdi. Samtidig vil 
påbygg i høyden påvirke fjern- og nærvirkningen av tiltaket.  
 
WSP  
Ved eventuelle påbygg vil uttrykket endres og 1950- og 70-tallets volumer utvides. Lesbarheten vil 
kunne forringes, avhengig av hvordan påbygget blir utformet. Dersom en har et klart arkitektonisk 
brudd vil endringen være lesbar. Dersom høyblokkene bygges på vil arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdier gå tapt. Høyblokkene vil i så fall fremstå annerledes i form og uttrykk og dermed ikke 
representere sykehusbygg fra tiden de ble bygget på samme måte. Spørsmålet er om man da like 
godt kunne rive høyblokkene og bygge nytt. Dersom høyblokkene blir revet mister Fredrikstad dette 
tidlige eksemplet på signalbygg og symbolet på det moderne Fredrikstad og velferdsstaten. Et viktig 
landemerke som etter hvert har blitt en identitetsskaper i byen vil gå tapt. 
 
Også i forhold til bybildet vurderer DIVE-analysen påvirkningen av en evt. påbygging 
forskjellig. COWI mener påbygging på høyblokkene i begrenset grad vil påvirke kulturmiljøet 
i Gamlebyen. WSP mener at Cicignon og Gamlebyen vil kunne tape lesbarhet og 
opplevelsesverdier dersom bygningene på Cicignon blir høyere enn i dag. 



Side 24 av 42 

 
COWI 
Vurdering: I alt 1 og 2 blir høyblokkene mer synlige enn i alt 0 fra dette standpunktet. Alt. 1 har også 
noe høyere bebyggelse nord og øst for høyblokkene, som blir synlig fra denne delen av Gamlebyen. 
Bebyggelsen i nordøst, i kombinasjon med at østre høyblokk (Bygg A) er lavere i alt 1, gjør at 
bebyggelsen trappes opp fra øst mot vest. Dette demper virkningen sett i fra Gamlebyen. I alt 2. 
skiller blokkene seg klarere fra omkringliggende bebyggelse. Det vurderes at tiltaket i alt 1 og 2 i en 
begrenset grad vil berøre kulturmiljøet i Gamlebyen og dets opplevelsesverdi. Høyblokkene ligger der 
i dag, og de nye etasjene vil få en begrenset innvirkning på selve Gamlebyen. Derimot vil alt 1 og 2 
medføre at Vestsidens bysilhuett vil forandre seg sett herfra, da blokkene herfra fremstår høyere enn 
domkirken, og får en synlig beliggenhet. 
 
WSP 
Hvordan eventuell ny bebyggelse på Cicignon vil oppleves fra influensområdet må vurderes. 
Høyblokkene oppfattes og fremstår på veldig forskjellig måte, ut ifra hvor i byen en står. Fra noen 
steder er de brede blokkene store volumer, men fra en annen synsvinkel fremstår de som høyreiste, 
slanke og luftige. Nærfjernvirkningen oppleves også veldig ulikt fra forskjellige deler av byen. Skalaen 
på bebyggelsen i Gamlebyen og på Vestsiden er lav, her er det kirkespirene som er de høyeste 
punktene. Høyblokkene slik de fremstår i dag, har allerede brutt en grense for hva byen kan tåle av 
høyder, dersom en skal ta hensyn til dagens småskalabebyggelse. Høyere bygningsvolumer på 
Cicignon vil derfor påvirke områder ut over analyseområdet, fordi virkningen av bebyggelsen i 
landskapet vil fremstå på en annen måte enn i dag. Den historiske byen, som i de fleste europeiske 
byer er en lav by. Cicignon og Gamlebyen vil kunne tape lesbarhet og opplevelsesverdier dersom 
bygningene på Cicignon blir høyere enn i dag. 
 
I Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 frarådes det å plassere høyhus på steder som markant endrer 
bylandskapet, og som svekker viktige topografiske orienteringspunkter. De historiske byene har ofte 
et hierarki der bygninger med offentlige og viktige funksjoner ruver. Eksempel på slike bygg er 
fellesskapets bygninger som kirker, rådhus, skoler og sykehus. Bygningenes funksjon og symbolverdi 
er ofte viktig for byens innbyggere. Det er av stor betydning at disse byggenes posisjon i bybildet ikke 
svekkes. Nye bygninger som avviker sterkt fra byens karakter og andre bygninger i høyde, lengde og 
volum, kan redusere opplevelsesverdien og bokvaliteten i historiske bymiljøer. Ved bygging av 
høyhus og andre bygninger som bryter med byens struktur og silhuett, må det avklares nøye hvor i 
byen slike bygg kan plasseres, og hvordan de vil virke i bylandskapet, bysilhuetten og byens akser. 
 
Under følger illustrasjoner som viser sykehusbygningene, og høyblokkene spesielt fra ulike steder. 
Høyblokkene har allerede brutt en grense for hva byen kan tåle av høyder. Illustrasjonene viser at 
høyblokkene fra mange synsvinkler ligger i flukt med annen bebyggelse. Fra disse synsvinklene vil 
høyere bygg bryte opp over den felles skalaen av høyder. Særlig fra sør i Gamlebyen stikker 
høyblokkene seg opp og blir svært synlige i forhold til småskalabebyggelsen. Fremdeles er kirkespiret 
det høyeste punket, men eventuell høyere bebyggelse vil konkurrere med kirken som symbolbygg. 
 



Side 25 av 42 

 
Et utvalg illustrasjoner fra WSPs DIVE-analyse som viser sykehusets synlighet i bybildet i dag.  
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Illustrasjon hentet fra illustrasjonsheftet til COWIs planforslag. 0-alternativet viser 
bebyggelsen slik som den er i dag. Det øverste snittet viser altså høyblokkenes høyde i dag. 
Bebyggelsen er i 8 etasjer. B-blokka har i tillegg en nedsenket niende etasje. Heisbyggene er 
1-2 etasje høyere og vises på snittet som mørkere skygger over snittet gjennom høyblokkene. 
Sykehusblokkene er lavere enn domkirken. I alternativ 1 vises A-blokka hevet til omtrent 
samme høyde som heisbygget. B-blokka er bygget på med ytterligere tre etasjer. 
Sykehusblokkene er viset høyere enn domkirken. I alternativ 2 er begge høyblokkene vist med 
påbygg opp til heisbyggenes høyde og ytterligere tre etasjer. Sykehusblokkene er viset høyere 
enn domkirken.  
 
Feil høyder på illustrasjonene 
 
Vurderingene og illustrasjonene i COWIs DIVE-analyse og annet illustrasjonsmateriale til 
planforslaget inneholder en vesentlig feil. Alternativ 2, HRTBs mulighetsstudie som er 
gjengitt i byområdeplanen, er i COWIs materiale forutsatt flere etasjer høyere enn hva HRTB 
har lagt til grunn. Alternativ 2 representerer altså ikke byområdeplanens reelle føringer, til 
tross for at konsekvensutredningen viser alternativ 2 som byområdeplanens føringer.  
 
I planprogrammet er det forutsatt at alternativ 2 tilsvarer et påbygg med 3 etasjer. Det er 
usikkert hvor påbygg med 3 etasjer er hentet fra. I byområdeplanen står det kun at «Det skal 
i detaljregulering gjøres vurdering av høyde og skala. Illustrasjoner fra mulighetsstudie skal 
gi føringer for bebyggelsesstruktur og hvordan grønnstrukturen styrkes i området.» I selve 
mulighetsstudien står det i tekst kun at «Høyhusene bygges på i høyden og suppleres med 
terrasser.» I bilder er det viset ny bebyggelse, men ved måling på skissene utgjør påbygget 
ikke mer enn ca 20 % av total byggehøyde etter utbygging. Det kan synes som om det i 
konsekvensutredningen og DIVE-analysene gjøres vurderinger mot et alternativ 2 som er 
vesentlig høyere enn hva som reelt er i mulighetsstudien som byområdeplanen er basert på. 
Dermed rettferdiggjøres høyden i alternativ 1 som å være i tråd med byområdeplanens 
føringer. Det er feil.  
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Flyfoto og fotomontasje fra HRTBs mulighetsstudie viser at gesimshøyden for høyblokkene 
ikke er planlagt økt. Det tilbaketrukne påbygget er i omtrent samme høyde som heisbyggene. 
Det tilsvarer et påbygg i to etasjer, ikke tre.  
 



Side 28 av 42 

 
 
Som vist over, forutsetter HRTBs mulighetsstudie at gesimshøyden på pasientfløyene 
beholdes uendret og at påbygget over det tilsvarer to nye boligetasjer, ca 6 m. HRTBs 
mulighetsstudie forutsettes å ligge til grunn for alternativ 2 i konsekvensutredningen, da med 
påbygg i tre etasjer.  
 
I konsekvensutredningens alternativ 1 er gesimshøyden på pasientfløyen på B-blokka økt 
med 5 etasjer. I bestemmelsene tillates gesimshøyden økt med 18 m, noe som tilsvarer 6 
etasjer. I konsekvensutredningen er alternativ 2 er feilaktig vist med like stor høyde som 
alternativ 1 for både A-blokka og B-blokka. Alternativ 2 skulle etter planprogrammet 
representere byområdeplanen, men høydene vist i konsekvensutredningen er ikke i tråd 
med HRTBs mulighetsstudie eller med føringer i byområdeplanen.  
 

 
Fra sammendraget i konsekvensutredningen. Alternativ 1 i venstre spalte, alternativ 2 i midten 
og alternativ 0 til høyre.  
 
I konsekvensutredningen likestilles konsekvensene for kulturmiljø av alternativ 1 og 
alternativ 2. Det hevdes for begge alternativene at påbygget bør begrenses til tre etasjer for 
å redusere fjernvirkning av tiltaket. At påbygg med tre etasjer vil ha stor påvirkning på 
bybildet synliggjøres ikke. Det synliggjøres heller ikke at den foreslåtte påbyggingen i 
realiteten er opp mot fem-seks etasjer, ikke tre etasjer, og heller ikke konsekvensene av det. 
Videre er alternativ 2 vist med bebyggelse som er 3-4 etasjer høyere enn hva dette 
alternativet skulle ha vist. Alternativ 2 er altså gjennomgående i konsekvensutredningen vist 
med 3-4 etasjer høyere bebyggelse enn byområdeplanens føringer, uten at årsaken til dette 
er gjort rede for. Konsekvensutredningen blir et feilaktig beslutningsgrunnlag som fremstiller 
alternativ 1 mer fordelaktig enn det i realiteten er.  
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Illustrasjon fra illustrasjonsheftet som er vedlagt planforslaget. St.Croix-krysset er et sted der 
man i dag aner at høyblokkene på sykehuset stikker opp over resten av bebyggelsen i 
området. Ved å øke høyden ytterligere vil altså bybildet endres over et stort område av byen. 
Der sykehuset tidligere har vært lite synlig, vil det med et påbygg bli godt synlig i bybildet. 
Alternativ 2 er i dette bildet (som for øvrig i konsekvensutredningen) feilaktig vist med 3-4 
etasjer for høy bebyggelse. Alternativ 2 er ment å illustrere føringer i byområdeplanen, som 
igjen er basert på HRTBs mulighetsstudie. I realiteten ville det ha gitt et bybilde meget likt 
alternativ 0 i illustrasjonen over, da heisbyggene som vises her ikke forutsettes vesentlig 
påbygget i HRTBs mulighetsstudie. 
 
Føringer for høyblokkene 
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Det finnes en rekke forskjellige føringer og forslag til i hvor stor grad høyblokkene kan 
endres:  
 
Byområdeplanens føringer (2011) 
Byområdeplanen tar ikke direkte stilling til høyblokkene. Det vises til mulighetsstudien og til 
at høyder og skal vurderes i reguleringsplan.  
 
Retningslinjer for sykehusområdet i Byområdeplanen: 
Det knyttes retningslinjer til området, med henvisning til mulighetsstudien. Videre 
stilles det krav om høy miljøprofil med bærekraftige løsninger, og med meget høy 
arkitektonisk formgiving og design. 
 
Beskrivelse i byområdeplanen:  
Det skal i detaljregulering gjøres vurdering av høyder og skala. Illustrasjoner fra mulighetsstudien skal 
gi føringer for bebyggelsesstruktur, og hvordan grønnstrukturen styrkes i området. 
 
Mulighetsstudie HRTB (2010) 
Mulighetsstudien viser tegning av høyblokkene med et tilbaketrukket påbygg i ca 2 etasjer. I 
teksten står det at høyhusene bygges på i høyden og suppleres med terrasser.  
 
DIVE WSP (2017) 
«Ved eventuelle påbygg vil uttrykket endres og 1950- og 70-tallets volumer utvides. Lesbarheten vil 
kunne forringes, avhengig av hvordan påbygget blir utformet. Dersom en har et klart arkitektonisk 
brudd vil endringen være lesbar. Dersom høyblokkene bygges på vil arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdier gå tapt. (…) Dersom høyblokkene blir revet mister Fredrikstad dette tidlige eksemplet på 
signalbygg og symbolet på det moderne Fredrikstad og velferdsstaten. Et viktig landemerke som etter 
hvert har blitt en identitetsskaper i byen vil gå tapt.» 
 
Mulighetsstudie Niels Torp (2015) 
Viser høyblokkene bygget på fra 8 til 10 etasjer respektive fra 8 til 13 etasjer.  
 
DIVE COWI 
«Høyblokkene (Bygg A og B) med vurderes å ha middels tålegrense for påbygg i høyden. Slike 
påbygg vil kunne forsterke byggenes fremtoning som høyhus og dermed byggets symbolverdi. 
Samtidig vil påbygg i høyden påvirke fjern- og nærvirkningen av tiltaket.» 
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WSPs DIVE-analyse konkluderer med at trerekken ved Ferjestedsveien og parken mellom 
høyblokkene bevares. Høyblokkene bevares sammen med heisbyggene mellombyggene og 
den nordre fløyen og transformeres til boliger.  
 
WSPs DIVE-analyse konkluderer med at høyblokkene bør bevares med originale 
bygningsdeler. Samtidig angir WSPs DIVE-analyse at tålegrensen for høyblokkene er 
«Transformasjon til bolig med tilpassing av struktur og volum.» 
 
Byantikvarens anbefalinger: 
 
1) Sykehusblokkene bør under ingen omstendighet bygges på.  
Dette er viktig fordi Gamlebyen er en av de best bevarte historiske byene i Europa. 
Gamlebyen er Fredrikstads fremste bidrag til den Europeiske kulturarven. Integritet/helhet, 
er viktige stikkord for kulturmiljøer i denne klassen. Med det mener man at det bevarte 
kulturmiljøet bør ligge i godt bevarte omgivelser.  Omgivelsenes viktigste historiske 
karaktertrekk bør bevares. For Gamlebyen gjelder dette i første rekke Byens marker, 
Elverommet og Forstaden/Plankebyen. Sykehusområdet ligger på Cicignon og tiltak der kan 
i sterk grad påvirke hvordan Gamlebyen framstår i sitt visuelle og historiske landskap. 
Gamlebyen er en lav by som ligger i ett lavt landskap med lav bebyggelse. Slik mange godt 
bevarte europeiske historiske byer gjør. Derfor er det ikke ønskelig med høye bygninger i 
næromgivelsene til Gamlebyen.  
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Dette er også av stor betydning for kulturminnemiljøet på Cicignon, som er et område av 
nasjonal interesse (NB!-område).  
Dette er også viktig for ivaretakelsen av den lave Plankebyen som representerer det 
moderne Fredrikstads historiske bykjerne. Deler av Plankebyen er også av nasjonal 
interesse (NB!-område). 
  
2) Den arkitektoniske hovedformen dvs. blokkene med heissjakter og mellombygg bør 
bevares. 
Bevaring av hovedformene sikrer fjern- og dels nærvirkningen av denne visuelle og 
historiske referansen i Fredrikstad. Tvillingblokkene er både ett landemerke og ett 
identitetsmerke. 
  
3) Mulighetsstudiens føringer på 3 til 5 etasjer for øvrig ny bebyggelse må gjelde. 
Dette er viktig av hensyn til det småskala bygningsmiljøet på Cicignon og ivaretakelsen av 
den historiske bykjernen i Plankebyen. Fredrikstad har til nå hatt høy bevissthet om 
viktigheten av å bevare byens etablerte historiske høyder. Dette bør videreføres også her. 
Nytt bygningsmiljø på Cicignon bør derfor stå i ett tilpasset forhold til eksisterende 
bebyggelse slik det er nedfelt i gjeldende reguleringsplan:  
 § 5 Innenfor planområdet skal det legges vekt på å bevare den kulturhistorisk, arkitektonisk 
eller miljømessig verdifulle bebyggelsen. Ved rehabilitering og fornyelse skal det påses at 
strøkets særpreg og helhetsmiljø bevares og videreutvikles. 
Ny reguleringsplan bør ivareta intensjonene i denne bestemmelsen både når det gjelder 
eksisterende og ny bebyggelse.  
 
Disse tre punktene ser byantikvaren som de viktigste. 
  
4) Fasade på blokkene 
 
Spørsmålet om blokkenes fasade er viktig i forhold til om man ønsker å videreføre de 
arkitektoniske kvaliteter som ligger i nærvirkningen. Det er også viktig i forhold til om man 
ønsker å bevare den fysiske representasjonen av historien om oppbyggingen av offentlig 
moderne sykehusdrift og velferdssamfunnet i etterkrigstida. I fasadene ligger det også 
viktige arkitektoniske kvaliteter som er representative for sin tid. 
 
Byantikvaren har også gitt utrykk for at i dette spørsmålet vil det være ønskelig å lytte til 
befolkningens ønsker siden dette er nær historie som berører mange. 
 
a) Primært ønsker byantikvaren at man følger Dive-analysens konklusjon.  
 
Dive-analysen gjør rede for at den bevarte bygningsstrukturen kan «transformeres til boliger 
med tilpassing av struktur og volum». De kan «utvikles/transformeres innen visse rammer og 
på arkitekturhistoriske premisser». En slik stilhistorisk løsning åpner opp for transformasjon 
til boliger med balkonger. Dette er fullt ut gjennomførbart. 
   
b) Subsidiært mener byantikvaren at det er mulig å bygge om fasadene.  
Byantikvaren ønsker i så fall at endringen bygger på enkle funksjonalistiske prinsipper. 
Enkelthet, rene og klare komposisjonsprinsipper med sammenheng mellom form og 
funksjon er viktig. Tilpasning til og visuell respekt for Cicignons småhusbebyggelse i tråd 
med gjeldende reguleringsplan og Riksantikvarens Bystrategi når det gjelder forholdet 
mellom NB!-områdene og naboområder, bør være en selvfølge. 
 
Det er imidlertid flere faktorer enn kulturmiljø som må veies inn i en konklusjon rundt 
høyblokkenes fremtid. Etter en samlet vurdering og basert på samlet kunnskap anbefaler 
rådmannen følgende:  
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 Høyblokkene bevares og tillates ikke påbygget i høyden mer enn hva som er nødvendig 
for tekniske installasjoner og etablering av takterrasse. Dette er i tråd med 
byområdeplanen som sier at vurderinger av høyder og volum skal gjøres i 
reguleringsplan. Samtidig vektlegges konklusjoner i WSPs DIVE-analyse om at bybildet 
ikke tåler påbygg i høyden.  
 

 Høyblokkene er viktige symbolbygninger og har verdi for byens identitet. Høyblokkene 
har et karakteristisk uttrykk. De er nesten like i arkitektonisk uttrykk og står sammen som 
en enhet. Symbolverdien ligger i sykehusets form fordi det har hatt den funksjonen som 
det har hatt. Symbolverdien er sterkt knyttet til det estetiske uttrykket som to like 
tvillingbygg ved siden av hverandre. Det er imidlertid verdier som ikke øker eller bevares 
dersom bygningene bygges på i høyden. Symbolverdi og identitetsverdien er knyttet til 
bruken av bygningene som sykehus og et uttrykk for velferdsstaten. Bybildet har høye 
symbolbygninger med tilhørende spesiell offentlig bruk, f.eks. kirkespir og rådhus. Høye 
boligblokker vil ikke kunne forsvares med symbolverdi.  
 

 Bygningenes høyde har stor betydning for bybildet, da de er synlige over store områder. 
En ytterligere øking av høyden vil svekke bybildet sett fra bl.a. Gamlebyen og mange 
andre steder i sentrum fordi høyden vil medføre en sterk dominans. Dette er viktig fordi 
Gamlebyen er en av de best bevarte historiske byene i Europa. Integritet eller helhet, er 
viktige stikkord for slike kulturmiljøer. Med det menes at kulturmiljøet ligger i sine 
opprinnelige landskap. Gamlebyen er en lav by som ligger i ett lavt landskap med lav 
bebyggelse. Derfor er det ikke ønskelig med høye bygninger i næromgivelsene til 
Gamlebyen. I bebyggelsens silhuett på Cicignon og ved Domkirken bør Domkirken ikke 
få ytterligere konkurranse i høyden.  
 

 Høyblokkene tillates tilbygget i bredden slik at dobbel vegg og balkonger kan etableres. 
Dette er nødvendig for å sikre bokvaliteter. Noen endringer er nødvendig for å kunne gi 
bygningene ny bruk samtidig som de bevares. Det viktig at den stramme, rette, enkle 
formen opprettholdes og at høyblokkene forblir tvillingbygg. At fasadeendringer bør 
aksepteres begrunnes også med at høyblokkene ikke er tatt med i landsverneplanen for 
helsesektoren.  
 

 Høyblokkene består av heisblokk med vertikal retning og pasientblokk med horisontal 
retning. Sammen danner disse formene en arkitektonisk helhet, som gjør at 
heisblokkene må bevares sammen med pasientblokkene.  
 

 Den eldste delen av mellombygget mellom høyblokkene bevares, da den sammen med 
høyblokkene og parken danner en helhet. Mellombygget har også en verdi som 
vindsperre i et ellers vindutsatt område mellom to høye bygninger.  
 

 Parken mellom byggene og trerekken langs Ferjestedsveien bevares som viktig 
grønnstruktur med verdi for både kulturmiljø og bokvaliteter.  
 

 Nordre fløy tillates revet da den ellers vil sperre for videre utvikling av området som 
helhet. Denne delen av den eldste delen av sykehuset har ikke like stor betydning for det 
opprinnelige arkitektoniske grepet som f.eks heisblokkene.   

 
 Kvartalsstrukturen etableres nord for de bevarte sykehusbygningene. Kvartalene ved 

sykehusbebyggelsen som bevares har lamellstruktur, ikke kvartalsstruktur. St. Josefs 
gate avsluttes som i dag ved Cicignongata, med heisbyggene som fondmotiv. Det er 
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imidlertid viktig å etablere gang- og sykkelveiforbindelse rett nord for de bevarte 
sykehusbygningene fra Cicignongata til Welhavens gate.  

Solforhold og gatetverrsnitt 
I konsekvensutredningen hevdes at alternativ 1 og alternativ 2 er likeverdige i forhold 
til sol/skygge og at de samlet sett har liten negativ effekt i forhold til sol/skygge. 
Denne konklusjonen er feil, da det er stor forskjell på bygningshøyder og solforhold 
på uteområder i de to alternativene. Alternativ 1 vil gi mye skygge til både 
nabobebyggelse og ny bebyggelse. Bokvaliteten for deler av planlagt og eksisterende 
bebyggelse vil ikke bli akseptabel.  
 
Her under gjengis i forstørret format sol-skyggediagram fra planforslaget. Til venstre gjengis 
alternativ 1, mens alternativ 2 gjengis til høyre. Bokstavene A-F viser samme steder det er 
knyttet tekst til.  
 

 
Sol-skyggediagram sommersolverv kl 9 (juni).  
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Sol-skyggediagram sommersolverv kl 12 (juni).  
 

 
Sol-skyggediagram sommersolverv kl 15 (juni).  
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Sol-skyggediagram vårjevndøgn kl 12 (mars).  
 
Konsekvensene som vises i sol-skyggediagrammene er vanskelige å tyde. Følgende tekst 
er hentet fra oppsummerende sammenstilling i konsekvensutredningen om sol/skygge: 
 
Sol/skygge for alternativ 1 
Samlet sett har alternativ 1 liten negativ effekt i fht sol/skygge. I nordvest planlegges til dels lukkede 
bykvartaler, med varierende høyder, som kan gi til dels skyggefulle gårdsrom. I sørøst planlegges 
lamellbebyggelse, med god soltilgang. Trapping av etasjehøyden gir gode solforhold i viktige uterom, 
deriblant sentraltorget. Løsningen gir noe utvidet skygge for tilgrensende kvartaler nord for 
planområdet i forhold til alternativ 0.  
 
Sol/Skygge for alternativ 2 
Samlet sett har alternativ 2 liten negativ effekt i fht sol/skygge. I nordvest planlegges til dels lukkede 
bykvartaler, med varierende høyder, som kan gi til dels skyggefulle gårdsrom. I sørøst planlegges 
lamellbebyggelse, med god soltiltang. Trapping av etasjehøyden gir gode solforhold i viktige uterom, 
deriblant sentraltorget. Løsningen gir noe utvidet skygge for tilgrensende kvartaler nord for 
planområdet i forhold til alternativ 0.  
 
Det er feil at det ikke er stor forskjell mellom alternativ 1 og alternativ 2. Alternativ 2 viser 
vesentlig bedre solforhold for naboer, for leilighetene og for gårdsrommene enn alternativ 1.  
 
Solforhold for gårdsrom, torg og Jernbaneparken 
Sentraltorget i alternativ 1 (C) vil ifølge konsekvensutredningen bli godt solbelyst pga. 
nedtrappet bebyggelse nærmest. Graden av nedtrapping er imidlertid ikke tilstrekkelig sikret 
i planbestemmelsene.  
 
Jernbaneparken (D) vil få vesentlig mer skygge fra ny bebyggelse i alternativ 1 enn i 
alternativ 2, særlig om ettermiddagen/kvelden. Det vil redusere parkens kvalitet.  
 
Gårdsrommene i alternativ 1, ved f eks E på sol-skyggediagrammene, vil bli skyggelagt av 
den høye nye bebyggelsen, bortsett fra om formiddagen. Fravær av ettermiddagssol gjør 
uterommene lite brukbare for opphold. Takterrasser vil være solbelyst, men det kan ikke 
kompensere i tilstrekkelig grad. Uteoppholdsrommenes kvalitet blir for dårlig i alternativ 1.  
 
Gårdsrommene i alternativ 2 vil ha sol hele dagen. Denne forskjellen mellom alternativene er 
ikke vist i konsekvensutredningen. Derimot er de to alternativene likestilt som «liten negativ 
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effekt» og «varierende høyder som kan gi til dels skyggefulle gårdsrom». Det er feil. 
Byggehøyder på 3-9 etasjer (alternativ 1) vil gi vesentlig mer skygge enn byggehøyder på 3-
5 etasjer (alternativ 2). Det er også verdt å merke seg at sol-skyggeanalysene i 
konsekvensutredningen tar utgangspunkt i at all bebyggelse i alternativ 2 vises med fem 
etasjer. Dette er ikke i samsvar med mulighetsstudien, som viser varierende høyder. 
 

 
Illustrasjon hentet fra presentasjon av mulighetsstudien i alternativ 1. Modellfotoet viser at 
bebyggelsen er nedtrappet ned mot det nye sentraltorget. Høyden på bebyggelsen lenger ut 
fra torget er opp til 9 etasjer høyt. Høyblokkene er bygget på til 10 etasjer og 13 etasjer.  
 
Solforhold for leiligheter og balkonger 
Alternativ 2 har godt belyste gårdsrom. Det betyr også at alle fasader mot gårdsrommene vil 
være solbelyste i løpet av en dag. Det gir gode lysforhold inne i leilighetene og balkonger 
med sol. Dette er avgjørende boligkvaliteter.  
 
Alternativ 1 vil derimot gi skygge på fasadene fra høy bebyggelse i nærheten. Det betyr at 
leiligheter og balkonger ikke vil bli solbelyst. Dette vises i sol-skyggeanalysen som skygger 
som rekker frem til neste boligrekke, f.eks. ved E. I tillegg til at fasader som vender mot sør 
og vest vil ligge i skygge bak høy bebyggelse, vil alternativ 1 ha mange små, enkeltsidige 
leiligheter, også mot nord og øst. Disse leilighetene vil aldri eller svært sjelden få sol. 
Dersom hele prosjektet antas å ha 1000 leiligheter, vil man kunne risikere å legge til rette for 
flere hundre leiligheter uten sol. Dette er en vesentlig negativ konsekvens som ikke 
synliggjort i konsekvensutredningen og hvor avbøtende tiltak heller ikke er sikret i planen.  
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Illustrasjon hentet fra presentasjon av mulighetsstudien i alternativ 1. Planskissen viser at 
mange hus har en indre korridor, vist som en hvit strek mellom de blåfargede leilighetene. Det 
betyr mange enkeltsidige leiligheter. Mange av disse er vendt mot øst eller nord, og har 
dermed ikke sollys på dagtid.   
 
Solforhold for naboer 
Det er ikke riktig, som det hevdes i sol-skyggeanalysen, at alternativ 1 og alternativ 2 begge 
er like ved at «løsningen gir noe utvidet skygge for tilgrensende kvartaler». Sol-
skyggeanalysen viser at alternativ 2 ivaretar solforhold for nabobebyggelsen, også ved fem 
etasjers ny bebyggelse bl.a. ettersom gaterommene får nødvendig bredde / lysåpning.  
 
Sol-skyggeanalysen viser at nabobebyggelse, f.eks. i Dronningens gate (B) og i 
Jernbanegata (F) vil bli liggende i skyggen av ny bebyggelse.  
 
Det er dessuten få bindinger i plandokumentene. Byggegrense er lagt i formålsgrense. Det 
betyr at ny bebyggelse fritt kan plasseres nærmere gater og eksisterende bebyggelse enn 
hva som er vist i illustrasjonene. Maks byggehøyde er angitt for større felt eller kvartal for 
kvartal. Nedtrapping av bebyggelsen er ikke sikret i bestemmelsene eller plankartet. Så høy 
bebyggelse som 9-13 m kan altså fritt plasseres innenfor hvert felt. Det betyr f.eks.at ni 
etasjer høye bygninger tillates plassert langs hele eiendomsgrensen til de gamle 
verneverdige boligene i Jernbanegata. Dette har stor betydning for solforhold.  
 
Alternativ 1 vil få klare negative konsekvenser for nærliggende eksisterende bebyggelse.  
 
Naboer i Dronningens gate har i innspill uttrykt bekymring for solforhold etter utbygging. 
Likevel er det ikke vist plandokumentene hvordan medvirkning er i varetatt.  
 
Antall etasjer og gatetverrsnitt 
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Alternativ 1 viderefører dagens gatebredde og plasserer ny bebyggelse i gatelinjen. Det 
betyr ca 13 m fra vegg til vegg. Langs gater i ytterkant, mot nabokvartal, er ny bebyggelse i 
7-8 etasjer.  
 
Alternativ 2 viser et bredere gaterom med forhager foran bebyggelse i 3-5 etasjer. 
Forhagene er tegnet 4-4,5 m brede, noe som gir ca 22 m fra vegg til vegg.  
 

 
Plankart for alternativ 1 til venstre og alternativ 2 til høyre.  
 
Eksisterende boligbebyggelse i Dronningens gate er sårbar i forhold til skygge bak ny 
bebyggelse. Om sommeren er det kl 14 (sommertid) solen står rett over gata sett fra disse 
boligene. For Oslo står solen 52 grader over horisonten i juni og 38 grader over horisonten i 
april. Skissene under viser konsekvenser for sol-skyggeforhold ved ny bebyggelse i 
Dronningens gate. Eksisterende bebyggelse har en høy kjelleretasje. Ny bebyggelse vil 
antakelig få en høy første etasje med næring. Alternativ 1 har på dette punktet 8 etasjer i 
mulighetsstudien, mens reguleringsplanen tillater opp til 9 etasjer. Alternativ 2 har 3-5 
etasjer og en forhage som gir en bredere lysåpning. Her vises ny bebyggelse i alternativ 2 
med 5 etasjer. Skissene viser at eksisterende boliger i de laveste etasjene mister solen helt i 
alternativ 1. I alternativ 2 vil alle boligene beholde solen på balkongen store deler av 
sommeren. Gatetverrsnittet har stor betydning for solforhold.   

           
Alternativ 1 til venstre og alternativ 2 til høyre. Det er stor forskjell på hvor mye ny bebyggelse 
skygger for eksisterende boliger. Dette må synliggjøres i konsekvensutredningen. Avbøtende 
tiltak bør være at bebyggelsen i alternativ 1 endres slik at naboers interesse ivaretas bedre.  
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For å sikre bokvaliteter for naboer bør ikke bebyggelse i Dronningens gate tillates høyere 
enn bredden på gatetverrsnittet. 
 
Skissene under er hentet fra andre nyere planer og viser andre eksempler på nyere 
boligprosjekter nær Cicignon. Alternativ 1 bryter ikke bare med bebyggelsen på Cicignon, 
den er også vesentlig høyere enn andre tilsvarende boligprosjekter.  
 

 
Illustrasjon hentet fra beskrivelsen for reguleringsplanen for Jernbanebrygga. Planen ble 
vedtatt i 2015 og legger opp til bebyggelse opp til kotehøyde 21 m. 
 

 
Illustrasjon hentet fra beskrivelsen for reguleringsplanen for Tordenskiold brygge. Planen ble 
vedtatt i 2017 og legger opp til bebyggelse i fem etasjer med en høy første etasje mot 
Tordenskiolds gate, men med nedtrappet høyde mot elven.  
 
Skoletomt 
Kommunen har gjennom hele planprosessen hatt dialog med forslagsstiller for å sikre 
at skoletomt settes av innenfor området i samsvar med skolebruksplanens føringer. 
Innsendt planforslag gjør det mulig å etablere skole i deler av det påtenkte kvartalet, 
men arealet er lite og planen tillater at området brukes til boliger i stedet for skole. 
Reguleringsplanen sikrer altså ikke skoletomt.   
 
Mottatt planforslag 
I planforslaget er det redegjort for skolekapasitet i planprogrammet og i en separat utredning 
for Sosial infrastruktur. I begge konstaterer COWI følgende:  
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«Det tas ikke hensyn til lokalisering av skole i denne utredningen, men det er naturlig å se at den bør 
plasseres innenfor inntaksområdet for skolen slik det er i dag- noe som også er i tråd med 
Barnehage- og skolebruksplan 2015- 2025 for Fredrikstad kommune. Inntaksområdet angir det 
området der barn bosatt innenfor sokner til samme skole. Dette er basert på nærskoleprinsippet, som 
sier at elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest. 
 
I forbindelse med vedtatte overordnede planer må Fredrikstad kommune finne frem til tiltak for å løse 
utfordringer knyttet til forhold om skolekapasitet og målene om økt boligbebyggelse og fortetting. 
Området vil utvikle seg over tid slik at det er noe handlingsrom for å komme frem til mulige 
løsninger.» 
 
I mottatt planforslag finnes en mulighet for skole i felt BAA (kvartalet mellom Welhavens 
gate/Ferjestedsveien/Jernbanegata). Det er imidlertid ikke noe i planen som binder området 
til bruk som skole. Derimot er det tydelig i planbestemmelsene at bolig er det primære 
formålet i området. Herunder gjengis foreslåtte bestemmelser for felt BAA.  
 
«Bolig/offentlig eller privat tjenesteyting, kontor (felt BAA) 
· Området kan bygges ut med blandet formål; boliger, skole, kontor, servering, tjenesteyting, 
kulturvirksomhet og service. 
· Dersom deler av feltet benyttes til andre formål enn bolig må det utføres nødvendige 
utredninger/vurderinger før tiltaket kan igangsettes. I utgangspunktet er dette feltet planlagt 
kun for bolig. 
· Maks 30% av tillatt bebygd BRA kan benyttet til andre formål enn bolig.» 
 
Skolebruksplanen 
I Barnehage- og skolebruksplanen gjøres det rede for at Cicignon skole har 
kapasitetsproblemer, men det vises også til en konkret løsning.  
 
«Omgjøring av Cicignon skole til barneskole og bygge ny ungdomsskole i samme inntaksområde 
En omgjøring av Cicignon skole til barneskole vil frigi inntil 270 elevplasser på barnetrinnet. Dette 
dekker Cicignon skole sitt behov for kapasitetsøkning på barnetrinnet de kommende årene, samt 
avlaste naboskoler som Nøkleby barneskole, Trara barneskole og Trosvik skole. Løsningen 
forutsetter ny etablering av ungdomsskolekapasitet i samme inntaksområde. Forslag til løsning er å 
kjøpe deler av sykehustomten (Området mellom Welhavensgate, Jernbanegata og 
Ferjestedsveien) hvor det på sikt etableres en ny ungdomsskole. Utbyggingen bør utføres 
trinnvis dvs. utbygging for 200 elever trinn 1, men forberede for kapasitet for 500 elever i trinn 2-3. 
Denne løsningen forutsetter at Inntaksområdet mellom ungdomsskolene må reguleres slik at 
Kvernhuset ungdomsskole blir tilstrekkelig avlastet.» 
 

 
Kart som viser foreslått skoletomt mellom Welhavens gate, Jernbanegata og Ferjestedsveien. Dagens Cicignon 
barne- og ungdomsskole er viset med blå farge til høyre i kartet. Foreslått skoletomt er unntatt de verneverdige 
bygningen i Jernbanegata 13 og Jernbanegata 15. Ny skoletomt vil bli mindre enn dagens skoletomt.  
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Forhandlinger 
I planforslaget er det ikke synliggjort at kommunen ved seksjon for utdanning og oppvekst 
siden tidlig i 2015 har hatt dialog med grunneier NG Development AS for å legge til rette for 
utvidelse av Cicignon skole. Kommunen har gitt klart uttrykk for behovet for skoletomt i 
kvartalet som er vist i kartet over. Grunneier har muntlig gitt uttrykk for velvillighet, men man 
har ikke oppnådd konkrete resultater, hverken i form av avtaler eller i form av bindende 
planinnhold. Teknisk Drift / virksomhet forvaltning har forsøk på å få i stand en 
intensjonsavtale om kjøp av tomt, men dette har så langt ikke lykkes.  Grunneier har i 
praksis ikke vært villig til å hverken til å inngå forpliktende avtaler med kommunen, eller sikre 
areal til skole gjennom plan. Det henvises fra grunneiers advokat til at man ønsker å få 
vedtatt reguleringsplanen før avtaler inngås. Planforslaget slik det foreligger åpner en 
mulighet for at noe areal kan benyttes til skole, men arealene er ikke tilstrekkelige, formålet 
sikres ikke til skole, og planen forplikter ikke grunneier til å benytte dem til noe annet enn 
bolig. 
 
Kommunen som planmyndighet har juridisk anledning til å vedta reguleringsplan med formål 
og bestemmelser som sikrer areal til skole, og kan på denne måten få tilgang til arealene 
gjennom ekspropriasjon. Dette er imidlertid ikke en ønskelig eller anbefalt fremgangsmåte 
dersom frivillige avtaler kan oppnås. 
 
For det videre arbeidet med planen må det legges til grunn at 
 
1)         Skoleformål må innarbeides i planen på en måte som sikre skolekapasitet i tråd med 
skolebruksplanens føringer. Dersom det ikke kan oppnås enighet med grunneier om formål 
og bestemmelser som sikrer arealer til skole, og dette forsinker prosessen unødig, kan det 
være nødvendig å ta det aktuelle arealet ut av reguleringsplanen. 
  
2)         Planforslaget må kompletteres med rekkefølgebestemmelser som forutsetter at det 
finnes nødvendig skolekapasitet for nye boliger i planområdet for Cicignon Park, før slike 
boliger kan tas i bruk. Hvor mange nye boliger som eventuelt kan tas i bruk før 
rekkefølgebestemmelsen slår inn, må vurderes nærmere. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen legger til grunn at mottatte plandokumenter for Cicignon har så store mangler at 
de ikke kan legges frem for behandling med tanke på utlegging til offentlig ettersyn. Det er 
avgjørende at plandokumentene utarbeides i samsvar med vedtatt planprogram, og at de 
baserer seg på korrekt kunnskapsgrunnlag. Dette er av betydning både for resultatet i saken 
i form av fremtidig bebyggelse, og med tanke på kommunens ansvar for å ivareta en 
ansvarlig prosess forankret i plan- og bygningslovens formål og bestemmelser. 
 
Rådmannen ber om en politisk forankring av føringer for videre bearbeiding og behandling 
av planforslaget, herunder både en vurdering av hvor stor grad av transformasjon 
høyblokkene og tilhørende anlegg tåler, og hvilke krav som må stilles til ny bebyggelse i 
området. Derfor bes planutvalget om å vedta en prosessledende beslutning som skal ligge til 
grunn for bearbeiding av plandokumentene.  


