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Sammendrag 
 
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 09.04.2021 med frist for 
innspill 24.05.2021. Innspill er mottatt fra følgende parter:   
 
 
Uttalelser fra offentlige myndigheter 

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
2. Bane NOR 
3. Forsvarsbygg 
4. Kystverket 
5. NVE 
6. Samordnet statlig uttalelse 
7. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
8. Statens vegvesen 
9. Viken fylkeskommune 

 
Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder 

10. Barnehageetaten 
11. Råd for personer med funksjonsnedsettelse  
12. Eldrerådet  

 
Uttalelser fra andre 

13. Bydelsforeningen Cicignon 
14. Cicignon Lokalsamfunsutvalg 
15. COWI på vegne av forslagsstiller 
16. Grethe og Øyvind Aarvig, Ridehusgata13 
17. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Østfold 

 
Uttalelser fra naboer 

18. Cicignongata Borettslag v/Advokatene i OBOS 
19. Kari Næss Omvik og Erling Omvik, Dronningensgate 4c 
20. Kari og Arild Amtrup, Dronningensgate 4c 
21. Nina Karlsen og Jørn Graarud, Dronningensgate 4b 
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Uttalelser fra offentlige myndigheter 

1. Uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), datert 
13.04.21: 

 
Automatisk tilbakemelding. Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til 
samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker. DSB samarbeider med Statsforvalteren og vil gi 
faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er nødvendig. 
 
Kommentarer fra forslagstiller: Tas til orientering.  
 
Vår kommentar:  
 

2. Uttalelse fra Bane NOR, datert 13.04.21: 
Bane NOR har ingen merknader. 
 
Kommentarer fra forslagstiller: Tas til orientering. 
 
Vår kommentar:  
 

3. Uttalelse fra Forsvarsbygg, datert 28.05.21: 
Forsvarsbygg uttaler seg som forvalter i Gamlebyen i Fredrikstad. Forsvarsbygg har vurdert 
fjernvirkningen av høyblokkene sett fra Gamlebyen. Det er viktig at opplevelsen av de 
kulturhistoriske verdiene i Gamlebyen og rekreasjonsområdet på vollene ikke forringes. En 
økning i høyder og volum kan få en negativ påvirkning på opplevelsesverdien. Det er viktig at 
topografiske punkt som er synlig fra Gamlebyen videreføres, som f.eks. sikten til spiret på 
domkirken. Forsvarsbygg ser det som fordelaktig for fjernvirkningen at planlagte nye fasader 
tilstreber en tilsvarende materialitet som dagens murbygninger. Dette for å ikke skape 
utilsiktet refleksjon/blending som er synlig fra Gamlebyen.  
 
Kommentarer fra forslagstiller: Tas til orientering. Det vises for øvrig til 
reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2 siste avsnitt hvor det er stilt krav til estetisk utforming og 
særskilt at ny og gammel bebyggelse «skal være beslektet i form og uttrykk». 
 
Vår kommentar:  
 

4. Uttalelse fra Kystverket, datert: 19.04.21 
Ingen merknader til offentlig ettersyn av planen. 
 
Kommentarer fra forslagstiller: Tas til orientering.  
 
Vår kommentar:  
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5. Uttalelse fra NVE, datert 15.04.21: 
NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: - Faren for kvikkleireskred er ikke 
tilstrekkelig avklart iht. TEK17 § 7-3, jf. pbl § 28-1. Før NVE kan trekke innsigelsen, må 
skredfaren avklares tilstrekkelig.  
 
- Kvikkleire: 
Planområdet befinner seg i område med mulighet for marin leire. Ifølge ROS-analysen, er det 
påvist bløt, sensitiv leire innenfor planområdet, men det konkluderes med at planområdet ikke 
er rasutsatt uten at det foreligger noen dokumentasjon på dette. Planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleireskred fra Glomma. Faren for ev. områdeskred må derfor 
dokumenteres nærmere i reguleringsplanen iht. sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift 
(TEK17) § 7-3 med veiledning. 
 
- Overvann: 
NVE mener man bør gå lenger i detaljering av plankart med bestemmelser for å sikre at 
prinsippene i overvannsrapporten blir ivaretatt i reguleringsplanen. Både flomveger og 
fordrøyningstiltak bør sikres med hensiktsmessige hensynssoner med tilhørende 
bestemmelser, slik at planen ivaretar helhetlig overvannshåndtering. 
 
Kommentarer fra forslagstiller:  
Kvikkleire: Områdestabilitet er utredet av NGI som konkluderer med at  

"Områdestabiliteten vurderes å være tilstrekkelig i henhold til byggteknisk forskrift 
(TEK17) [3] §7-3 og NVEs veileder 1/2019 [4] for hele planområdet i Cicignon Park." 

Geoteknisk rapport fra NGI er kvalitetssikret av Romerike Geoteknikk. Rapport fra NGI og 
kontrollrapport fra Romerike Geoteknikk er oversendt til Fredrikstad kommune, som har 
videresendt dette til NVE. NVE har på bakgrunn av dette, i brev datert 02.03.2022, trukket 
innsigelsen til reguleringsplanen. 
 
Overvann: Reguleringsbestemmelsene pkt. 8.1.1. stiller krav om plan for 
overvannshåndtering. Det bør være tilstrekkelig. 
 
Vår kommentar: <…..> 
 

6. Samordnet statlig uttalelse, Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 18.05.21: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmer følgende innsigelse:  
 

 Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart i henhold til byggteknisk 
forskrift (TEK17) § 7-3, jf. plan- og bygningsloven § 28-1.  

 
Statsforvalteren har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen.  
 
Statsforvalteren forutsetter at Fredrikstad kommune vurderer innsigelsen og samarbeider med 
NVE for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som 
har myndighet til å trekke innsigelsene. Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes 
Statsforvalteren.  
 
Kommentarer fra forslagstiller: Se kommentarer til uttalelsen fra NVE. Faren for 
kvikkleireskred er avklart og innsigelsen fra NVE er trukket. 
 
Vår kommentar:  
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7. Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 18.05.21: 
1. Forslagsstiller har en rekke positive og spennende visjoner. Viktig at reguleringsplanen 
legger tilstrekkelig juridiske rammer for utbygging av området, uavhengig av hvem som skal 
bygge ut området.  
 
2. SF mener det bør stilles krav som sikrer en variert leilighetssammensetning, for å sikre en 
variert befolkningssammensetning.  
 
3. SF ber kommunen vurdere om det bør tillates så mye som 3000 m2 med kontorvirksomhet i 
området.  
4. Formålene næring og tjenesteyting bør spesifiseres nærmere. Bestemmelsene må presisere 
hva det er hensiktsmessig å tillate. Omfanget bør vurderes opp mot ønsket utvikling av 
sentrum.  
 
5. SF mener det er en svakhet at det ikke er avklart hvor og når framtidig skolekapasitet skal 
sikres. Det kan eventuelt vurderes om utbyggingen i området må begrenses med en 
rekkefølgebestemmelse fram til økt skolekapasitet er sikret. 
 
6. Bemerker at T-1442 ikke er en veileder, men en retningslinje kommunene skal bruke i sin 
arealplanlegging, og gjør oppmerksom på at det snart kan bli vedtatt en revidert T-1442. 
 
7. Det må tas stilling til hvorvidt de anbefalte grenseverdiene i T-1442 tabell 3 skal gjøres 
juridisk bindende for planen.  
 
8. Ordene "Som utgangspunkt" i bestemmelsen "Luftinntak til ventilasjonsanlegg skal som 
utgangspunkt ikke plasseres hvor luftforurensing overskrider Miljøverndepartementets 
retningslinjer (…)" gjør bestemmelsen lite forutsigbar. Krav som blir stilt skal være absolutte 
og ikke skjønnsbaserte.  
 
9. SF savner en bestemmelse som gir krav til anleggsarbeidet. Viser til kapittel 4 i T-1442. 
 
10. Planforslaget åpner for en viss andel tjenesteyting, næring, kontor og bevertning. Det er 
imidlertid ikke knyttet parkeringsbestemmelser til disse formålene. Det bør settes maksimale 
krav til parkeringsplasser også for disse, og tallet settes lavest mulig.  
 
11. Savner at tiltakene og prinsippene for håndtering av overvann sikres i 
plankart/reguleringsbestemmelser. SF mener planforslaget, slik det foreligger, ikke ivaretar 
helhetlig overvannshåndtering. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
1. Ja, reguleringsplanen gjelder uavhengig av hvem som skal bygge ut. 
 
2. Ettersom prosjektet skal bygges ut over mange år bør det gis fleksibilitet for 
leilighetssammensetning iht. markedsbehov. 
 
3. Det åpnes for kontor i felt BKB3 og BKB5. Tiltakshaver antar at det kanskje er større 
behov for boliger enn kontor og kan gjerne vurdere å redusere dette tallet.  
 
4. Spesifisering av formålene næring og tjenesteyting bør være fleksibelt for å sikre at 
arealene tas i bruk og at det ikke blir ledige lokaler. Ønsket utvikling av sentrum er å 
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tilrettelegge for arbeidsplasser og tjenester/varer som reduserer bruk av transportmidler for å 
få hverdagen til å gå opp for innbyggerne, derfor også ønske om kortreiste varer og tjenester. 
Fleksibel bruk av lokaler vil sikre at bruken tilpasser seg behovene,  
 
5. Det er avklart i kommuneplanen hvor skolen skal ligge. Når det kan gjennomføres er opp 
til kommunen. Forslagsstiller har presentert flere forslag til løsning av skolespørsmålet. 
 
6. "Veileder T-1442 (2016)" endres til "retningslinje T-1442 (2021)" i 
reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5. 
 
7. T-1442 er gjort gjeldende for planen i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5. Dette utdypes 
ved å føye til "grenseverdiene i tabell 2". (Tabell 2 i ny utgave tilsvarer tabell 3 i forrige 
utgave av T-1442). 
 
8. I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.6 endres "skal som utgangspunkt ikke" til "skal ikke" 
 
9. Krav om plan for håndtering av støy og luftforurensning i bygge- og anleggsfasen er 
innarbeidet i nytt punkt (pkt. 2.8) i reguleringsbestemmelsene. 
 
10. Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1.7 Parkeringsnorm er endret slik at krav forretning 
også gjøres gjeldende for næring, kontor, bevertning og tjenesteyting. 
 
11. Reguleringsbestemmelsene pkt. 8.1.1 stiller krav om plan for overvannshåndtering. Det 
bør være tilstrekkelig for å sikre tiltakene. Prinsipper er nedfelt i 
kommuneplanbestemmelsene. 
 
Vår kommentar: <…..> 

8. Uttalelse fra Statens Vegvesen, datert 27.05.21: 
Vegvesenets innspill til planarbeidet synes ivaretatt på en god måte. Det er gjort et grundig og 
omfattende utredningsarbeid i forbindelse med planleggingen. Statens vegvesen har derfor 
ingen merknader til planforslaget. 
 
Forslagsstillers kommentarer: Tas til orientering.  
 
Vår kommentar: <…..> 
 

9. Uttalelse fra Viken Fylkeskommune (VFK), datert 24.05.21: 
 
1. Det samlede planforslaget gir ikke Fredrikstad kommune et godt nok plangrunnlag til å 
behandle byggesakene direkte. Kommunen må sikre fortetting med kvalitet. Fylkeskommunen 
ber om at det jobbes videre med planbestemmelsene og at kvaliteter som ligger i den tredelte 
visjonen for Cicignon Park innarbeides i form av (rettslige) planbestemmelser. 
 
2. Prosjektets målsetting om å være et foregangsprosjekt med hensyn til teknologiske 
nyvinninger innen miljøvern og bærekraft bør innarbeides – slik at noen forpliktelser med 
hensyn til klima og bærekraft er nedfelt i reguleringsplanens bestemmelser.  
 
3. For å sikre mangfold må det innarbeides leiligheter med ulik størrelse. VFK mener at det 
bør innarbeides planbestemmelser som gir folk av ulike samfunnslag en reell mulighet til å bo 
der.  
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4. VFK savner en vurdering av forslagets bærekraftskonsekvenser. Hvilke konsekvenser har 
forslaget for de ulike bærekraftsdimensjonene? 
 
5. Fylkeskommunen vurderer at det er tilstrekkelig med uteoppholdsareal, og at forholdet til 
barn og unges interesser er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
6. Bestemmelsene i reguleringsplanen for Cicignon park må være entydige i forhold til at 
rammene i disse bestemmelsene gjelder for hele planen/prosjektet og ikke bare for et delfelt. 
Fylkeskommunen mener at planbestemmelse 3.2, 3.3 og 3.4 skaper noe forvirring. Videre sier 
ikke bestemmelsen noe om hva som er i området fra før. 
 
7. VFK savner medvirkning og innspill fra barn og unge i planen. 
 
8. VFK mener at kriminalitetsforebygging burde vært grundigere i planen. Planbestemmelse 
2.2 sier at lange fasader skal behandles slik at man unngår monotoni, VFK mener at slike 
tiltak bør beskrives grundigere. 
 
9. Fylkeskommunen ber om at "kan tillates" i planbestemmelse 5.1 Park, hvor det står at 
Etablering av mindre dammer/vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i 
grønnstrukturen", endres til "skal etableres" i grønnstrukturen. 
 
10. Parkeringshus/-anlegg (felt SPH): VFK ber om at parkeringsanlegget i søndre del også 
tegnes inn i vertikalnivå 1 kartet. Spør om disse parkeringsplassene er inne i omfanget av 
parkeringsplasser, eller om de kommer i tillegg.  
 
11. VFK mener at prinsippet om universell utforming bør komme frem bedre i dokumentene 
og hjemles i reguleringsbestemmelsene. 
 
12. Fylkeskommunen mener at selv om det aktuelle planforslaget vedtas nå, så stenger ikke 
det for at det kan etableres en skole i området i fremtiden. Det er derimot uklart om en 
fullstendig utbygging av Cicignon Park forutsetter en ny skole. VFK viser til rapporten 
Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen? 
 
13. Takvandring er en kvalitet ved prosjektet. Har forståelse for at det kan bli vanskelig, men 
burde la seg gjennomføre, selv om skoletomta er tatt ut av planen. 
 
14. Fylkeskommunen lurer på hva som er akseptabel periode for gjennomføring. Hadde det 
vært hensiktsmessig og delt opp i etapper. Skulle det vært delt opp i delområder med ulike 
rekkefølgekrav? 
 
15. Det må legges til rette for lading av elsykler. 
 
16. VFK ber kommunen være særlig oppmerksom på sentrale gatehjørner og byrom, at disse 
planlegges, spesifiseres og sikrer ønskede formål. Det er også viktig å skille mellom 
næringsareal/utadrettet virksomhet og innganger/funksjoner til boliger. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
1. Forslagsstiller er uenig i fylkeskommunens påstand om at planen ikke gir grunnlag for å 
behandle byggesaker. I tillegg til de grunnleggende forholdene som arealbruk, grad av 
utnytting, høyder med mer, oppstiller planen tilleggskrav for at byggesakene kan behandles 
med særlig fokus på fortetning med høy kvalitet. Det vises i den forbindelse til 
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reguleringsbestemmelsene - bl.a. krav til visuelle kvaliteter og materialbruk i pkt 4.5, krav til 
grøntstruktur i pkt. 5.1 og 6, og detaljregulering av krav til uteoppholdsareal og lekeplasser 
(pkt 3.1.2 - 3.1.6). 
 
2. Forpliktelser til teknologiske nyvinninger er uvanlig å nedfelle i planbestemmelser. 
Plankartet inneholder et stort innslag av grønne og bilfrie områder. Rekkefølgebestemmelser 
sikrer at de blir realisert i takt med utbyggingen. Dette forankrer viktige deler av prosjektets 
visjon og målsetting.  
 
3. Ettersom prosjektet skal bygges ut over mange år bør det gis fleksibilitet i forhold til 
leilighetssammensetning iht. markedsbehov. 
 
4. Konsekvenser er utredet som forutsatt i planprogram og kommunale vedtak. Bærekraft er 
ikke blant utredningstemaene, men det er omtalt en rekke steder i planbeskrivelsen. 
 
5. Tas til orientering. 
 
6. Det er uklart hva som forvirrer fylkeskommunen, og hva de mener med når de etterlyser 
bestemmelser om "hva som er i området fra før". Etter forslagsstillers mening er punktene 3.2 
– 3.4 i reguleringsbestemmelsene utformet på en ryddig måte med sikte på å gi føringer for 
arealbruken i forbindelse med byggesøknad. 
 
7. Tas til orientering. 
 
8. Fasadeutforming følges opp i byggesak. Utbyggingen i seg selv vil være 
kriminalitetsforebyggende, ved at det kommer folk og aktivitet inn i området, i stedet for 
tomme lokaler og uteområder med liten sosial kontroll. 
 
9. Imøtekommes. Bestemmelsene om vannspeil endres som foreslått. 
 
10. Nedkjøringen fra Ferjestedsvegen går til trafo, fyrrom og andre tekniske rom. Det er ikke 
parkeringsanlegg i søndre del. 
 
11. Prinsippet om universell utforming er hjemlet i lov og må ikke hjemles i 
planbestemmelser. Temaet er beskrevet nærmere i planbeskrivelsen.  
Eksisterende forhold er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 5.10 Universell tilgjengelighet, 
planforslaget er beskrevet i kapittel 6.10 Universell utforming og virkninger/konsekvenser av 
planforslaget er beskrevet i kapittel 8.12 Universell tilgjengelighet. 
 
12. Behov for skoleutbygging avhenger flere forhold. Forslagsstiller har tidligere presentert 
flere forslag til løsning av skole innenfor varslet planområde. 
 
13. Forslagsstiller er enig i at dette er en kvalitet som kan bli vanskelig å oppnå, og er positiv 
til samarbeid om utbygging på "skoletomten" for å realisere takvandringen. 
 
14. Ulike rekkefølgekrav i ulike delområder vil komplisere gjennomføringen. Etappevis 
gjennomføring kan innebære byggeperioder over veldig mange år, noe som kan innebære 
ulemper for nærmiljøet over unødig lang tid.  
 
15. Ivaretatt i reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1.7. 
 
16. Tas til orientering. 
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Vår kommentar: <…..> 
 
 
Merknader fra rådsområde kulturarv  
17. Hensynet til automatisk fredete kulturminner er ivaretatt i planen. 
 
18. Fylkeskommunen er uenig med WSP sin DIVE-analyse og Landsverneplanen for 
helsesektoren. Fylkeskommunen vurderer at de to høyblokkene har regional verneverdi som et 
viktig eksempel på Østfolds og Norges sykehushistorie.  
 
19. De lavere høydene og mindre volumene som foreslås i alternativ 2 er å foredra fremfor 
alternativ 1 med hensyn til det nærmest omgivende kulturmiljøet. Men samlet sett blir 
høydene på sykehusblokkene det enkelt viktigste vurderingspunktet, siden fjernvirkningen 
blir så stor.  
 
20. Ideelt sett mener VFK at blokkene ikke bør bli høyere, men man kan akseptere at 
blokkene bygges på med tre etasjer. I fig 62 i planforslaget er blokk B bygget på med kun tre 
etasjer mens blokk A er uforandret, og denne løsningen vil VFK sterkt anbefale. Å bygge på 
begge blokkene med tre etasjer som i alternativ 2 hadde gjort bygningene altfor dominerende i 
bybildet, og hadde virket inn negativt på omgivende kulturmiljøer. 
 
21. Det mest negative punktet med alternativ 1 er at eiendommen Dronningens gate 3 blir revet. 
Dette er en Sefrak-registrert bygning i Jugendstil fra 1907 og er vurdert å ha meget høy 
arkitektonisk verdi. Fylkeskommunen vil sterkt fraråde kommunen å rive denne bygningen. Den 
burde være omfattet av hensynssone kulturmiljø på grunn av sin høye kulturminneverdi. 
 
22. VFK anbefaler at antall og størrelse på balkonger på høyblokkene reduseres så langt det er 
mulig for å gi bygningen det enkle uttrykk som best stemmer overens med dens opprinnelige 
utseende.  
 
23. VFK foreslår følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:  
Blokk A og B De tidligere sykehusblokkene innenfor BKB1 og BKB2 skal være beslektede i 
form og uttrykk. Sykehusblokkene innenfor BKB1 og BKB2 skal ha beslektet fasademateriale, 
som ivaretar det opprinnelige slette fasadeuttrykket slik at bygningene harmonerer med 
hverandre. Opprinnelig fargebruk i fasadene skal videreføres. Tilbygg skal utformes med 
volum og takform som tilpasser seg den opprinnelige bygningens form. Utforming av nye 
tiltak, som f.eks. antall og størrelse på balkonger, skal spille sammen med eksisterende anlegg 
med hensyn til fasadens vertikale og horisontale form og rytme.  
 
24. VFK ser det som meget positivt at trerekken langs Ferjestedsveien vernes og at parken 
mellom høyblokkene utvides nordover.  
 
25. Det er ønskelig å bevare sykehuskantinen, men kun hvis interiøret kan bevares. 
 
26. Fylkeskommunen vurderer at fra et kulturminneperspektiv er alternativ 1 den beste løsningen 
for blokkene A og B, mens alternativ 2 er bedre når det gjelder øvrig bebyggelse. 
Sykehusblokkene er de bygningene i planområdet som har overlegent størst visuell innvirkning på 
byen i sin helhet, og derfor har de høyest prioritet i fylkeskommunens vurdering. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
17. Tas til orientering. 
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18. Tas til orientering. 
 
19. Tas til orientering. 
 
20. Tas til orientering. 
 
21. Fordelen med riving oppveier etter forslagsstillers syn ulempene. Bygget er fra 1907 og i 
svært dårlig forfatning. Videre er bygget i dag kun rester av tidligere bygningsrekke og med 
dårlig sporbarhet. Bevaring av bygget har liten egenverdi og dersom det er mulig å bevare det 
vil det være urimelig kostbart hensett betydningen av byggets historiske verdi. Hensynet til 
fortetting, gode bomiljøer og løsninger som passer inn i området tilsier også at bygget må vike 
for å få hensiktsmessig og samfunnsnyttig arealbruk. 
 
22. Det er allerede gitt rammetillatelse for tiltak på høyblokkene. Balkonger er en vesentlig 
kvalitet for boligene. 
 
23. Det er allerede gitt rammetillatelse for tiltak på høyblokkene. VFK kommentarer til 
høyblokkene og forslag til reguleringsbestemmelser tas ikke til følge. 
 
24. Tas til orientering. 
 
25. Det legges ikke opp til bevaring av sykehuskantinen. 
 
26. Tas til orientering. 
 
Vår kommentar: <…..> 
 
Merknader fra rådsområde samferdsel   
27. VFK anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer tilstrekkelig fri sikt i avkjørslene.  
 
28. I bestemmelse 2.5 om støy bør det i første avsnitt spesifiseres at det er tabell 3 i T-1442 
som gjøres gjeldende for planen.  
 
29. Tredje og fjerde avsnitt om hvilke type leiligheter som tillates i gul støysone er 
selvmotsigende og må klargjøres (ensidig orientert eller gjennomgående). Gul støysone er i 
henhold til retningslinjen T-1442 en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Dersom 
det skal gjøres unntak fra tabell 3 og tillates ny støyfølsom bebyggelse i gul støysone bør det 
sikres gjennom planbestemmelser at alle boenheter er gjennomgående, har en stille side og 
minimum ett soverom med vindu mot stille side. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
27. Frisikt er ivaretatt ved krav om at avkjørsler skal være utformet etter kommunens 
veinorm.   
 
28. Imøtekommes. I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5 endres "Veileder T-1442 (2016)" til 
"grenseverdiene i tabell 2 i retningslinje T-1442 (2021)". (Tabell 2 i ny utgave tilsvarer tabell 
3 i forrige utgave av T-1442). 
 



 12

29. Tredje og fjerde avsnitt er ikke selvmotsigende. Tredje avsnitt tillater ensidig orienterte 
leiligheter. Fjerde avsnitt innebærer at støykrav for fasade må overholdes for ensidige 
leiligheter, men åpner for unntak fra støykrav for fasade for gjennomgående leiligheter. 
 
 
Vår kommentar: <…..> 
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Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder 
 

10. Uttalelse fra Barnehageetaten, datert 21.05.21:  
Barnehageetaten tar i sitt innspill utgangspunkt i særutskrift fra planutvalgets møte 
24.09.2020, sak 92/20. 
 
1. Ved opprettelse av handicapparkering på bakkeplan skal arealet ikke tas fra barnehagens 
avsatte areal i planforslaget. Det samme er gjeldende for øvrig parkering på bakkeplan og 
sykkelparkering. Barnehagen skal inneholde boder til oppbevaring av uteleker og vognskur til 
soving av barn under 3 år. Dette skal ikke tas av barnehagens minimumskrav til leke- og 
oppholdsareal, inne og ute. 
 
2. I bestemmelsene er det angitt at "minst halvparten av barnehagens bygningsareal skal være 
plassert i første etasje med direkte adkomst til utearealet". "Bygningsareal" endres til "leke- 
og oppholdsareal". Viser til kommunens prosedyre for leke- og oppholdsareal i barnehage og 
barnehageloven § 14. 
 
3. Det skal settes av areal til barnehage i felt BKB1 (felt A). Barnehagen skal ha minst 80 
plasser i henhold til bestemmelse. Etaten viser til temaplan - Plan for barnehagebygg 2021-
2031 (s. 7) - jf arealkrav per barn over/under 3 år. 
 
4. Det bes om å inkludere Plan for barnehagebygg 2021-2031 i revidert planbeskrivelse. 
Planen er vedtatt av Bystyret 18.02.2021. 
 
5. Omtale av barnehagedekning i planbeskrivelsen kapittel 5.11 Sosial infrastruktur gir ikke 
adekvat informasjon om barnehager i området. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
Utgangspunktet for innspillet er lite aktuelt nå. Alle punktene i planutvalgets vedtak 
24.09.2020 er oppfylt i planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
1. Barnehagen er plassert i felt BKB1. I reguleringsbestemmelsene til dette feltet (pkt. 3.4) 
står det at det skal settes av areal til barnehage i felt BKB1, og at barnehagen skal ha minst 80 
plasser. Dette innebærer selvsagt at barnehagens minimumskrav til arealer må tilfredsstilles. 
 
2. Imøtekommet. "Bygningsareal" endres til "leke- og oppholdsareal" i 
reguleringsbestemmelsene pkt. 3.4. Barnehagelovens § 14 er ikke relevant i denne 
sammenheng. 
 
3. OK. Innebærer ingen endring av reguleringsplanen. 
 
4. Plan for barnehagebygg 2021–2031 er omtalt i nytt kapittel 4.4.5 i planbeskrivelsen og i 
konsekvensutredningen i kapittel 7.2.1. 
 
5. Teksten er basert på åpne tilgjengelige kilder. Mer utfyllende informasjon finnes i "Plan for 
barnehagebygg 2021-2031". Kommentaren endrer ikke behovet for barnehage i planområdet. 
 
 
Vår kommentar: <…..> 
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11. Uttalelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, datert 25.05.21: 
Rådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering, utover å forutsette 
at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentarer: Ivaretatt.  
Eksisterende forhold er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 5.10 Universell tilgjengelighet, 
planforslaget er beskrevet i kapittel 6.10 Universell utforming og virkninger/konsekvenser av 
planforslaget er beskrevet i kapittel 8.12 Universell tilgjengelighet. 
 
Vår kommentar: <…..> 
 

12. Uttalelse fra Eldrerådet, datert 25.05.21: 
Eldrerådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering, utover å 
forutsette at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentarer: Ivaretatt.  
Eksisterende forhold er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 5.10 Universell tilgjengelighet, 
planforslaget er beskrevet i kapittel 6.10 Universell utforming og virkninger/konsekvenser av 
planforslaget er beskrevet i kapittel 8.12 Universell tilgjengelighet. 
 
Vår kommentar: <…..> 
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Uttalelser fra andre 
 

13. Uttalelse fra Bydelsforeningen Cicignon, datert 28.05.21: 
 
1. Visjonen med høy miljøprofil, høy arkitektonisk kvalitet og høy trivsel virker lovende. 
 
2. Generelt mange gode kvaliteter: Åpning av Cicignongata, etablering av kvartalsstruktur, 
nærbutikk, grønt forbildeprosjekt.  
 
3. Høyde/tetthet/lys/skygge: Bekymring for at tett og høy ny bebyggelse vil gi dårligere sol- 
og lysforhold for en del av de nærmeste naboene.  
 
4. Viktig med trygg ferdsel i området. Bekymret for økt trafikk og økt press på gateparkering. 
Viktig at anbefalingene i mobilitetsplanen følges opp.  
 
5. Skader på eksisterende bebyggelse: Ber om en egen utredning for temaet og at utbygger 
registrerer tilstanden på alle omliggende, berørte hus, før og etter byggeperioden, som 
grunnlag for eventuelle erstatninger ved skader. 
 
6. Det har gått for lang tid mellom informasjonsmøter.  
- Det bør utarbeides en plan for mer offensiv og bedre informasjon og dialog med 
bydelsforening, lokalsamfunnsutvalg og beboere i området i den videre prosess. Som et ledd i 
planen bør det opprettes et kontaktutvalg mellom utbygger, kommune, bydelsforening og 
lokalsamfunnsutvalg. 
- Andre aktuelle tiltak er jevnlige informasjonsmøter, utsending av skriv og nettside for 
informasjon, spørsmål og meningsytringer. 
- Under bygge- og anleggsperioden må det legges spesielt vekt på at beboerne får tett 
informasjon, og kan ta kontakt, legge fram synspunkter og ønsker og få svar på spørsmål når 
det gjelder framdrift, driftstid, sprengingstidspunkt, anleggstrafikk m.m. 
 
7. Prosess og gjennomføring:  
- Reguleringsplanen bør inneholde bestemmelser som sikrer at bebyggelsen som skal rives 
virkelig blir revet innen rimelig tid. Dette kan eventuelt legges inn som 
rekkefølgebestemmelse, f.eks. at blokk B ikke kan tas i bruk før de bygningene som skal rives 
er revet, og at Cicignongata er gjenåpnet. 
- Det må også gis mulighet for å gi rivningstillatelse for de bygningene som skal rives før 
reguleringsplanen er vedtatt. 
 
8. I ny utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger (i tillegg til den som allerede er 
inngått for blokk A og B) bør tiltak mot og erstatning ved skader på eksisterende bebyggelse, 
medvirkningsplan og avtale som sikrer riving av serviceblokken m.m. innarbeides og utdypes.  
 
Forslagsstillers kommentarer:  
1. Tas til orientering.   
 
2. Tas til orientering. 
 
3. Solforhold er utredet og analysert. Bebyggelsen er planlagt ut fra dette. 
 



 16

4. Tas til orientering. 
 
5. Følges opp i byggesak. 
 
6. Informasjon tilpasses framdrift i prosjektet. Så langt har det vært liten framdrift. 
 
7. Planen angir hvilke bygninger som forutsettes revet. Rekkefølgen bør styres av prosjektets 
behov. Rivingstillatelse er ikke avhengig av reguleringsvedtak. 
 
8. Forslagsstiller tar ikke stilling til innholdet i en eventuell utbyggingsavtale. Det vil være 
gjenstand for forhandling, og må følge reglene i plan- og bygningsloven kapittel 17. 
 
Vår kommentar: <…..> 
 
 

14. Uttalelse fra Cicignon Lokalsamfunnsutvalg, udatert:  
1. Liker prosjektets visjon, og støtter sterkt at området skal få en høy miljøprofil, høy 
arkitektonisk kvalitet og høy trivsel.  Har tro på at Cicignon Park ferdig utbygget vil bli et 
positivt tilskudd til hele byen. 
 
2. Understeker viktigheten med å finne en god løsning på utfordringen med manglende 
skolekapasitet i sentrum, og at en reguleringsplan for også dette tiltaket prioriteres og 
utarbeides parallelt med boligutbyggingen av Cicignon Park. 
 
3. Støtter mobilitetsplanen, hvor det anbefales en 30-kilometers grense i hele Cicignon-
området, samt øvrige fartsdempende tiltak med innsnevring, opphøyde felt og nye gangfelt. 
Oppfordrer kommunen til å snarest regulere gateparkeringen på Cicignon.  
 
4. Forutsetter at utbygger hensyntar at omkringliggende bebyggelse i all hovedsak er av eldre 
årgang, og i all hovedsak består av bygg oppført i mur og teglstein. Slike bygg har lavere 
toleranse overfor rystelser, og man krever at utbygger/entreprenør legger dette til grunn i sine 
beregninger for størrelser på fremtidige sprengladninger i forbindelse med tiltaket. 
 
5. Det er et sterkt ønske at det tilrettelegges for en dagligvareforretning innenfor tiltaket. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
1. Tas til orientering.  
 
2. Støttes. Forslagsstiller har tidligere presentert flere forslag til løsning av dette.  
 
3. Gateparkering er ikke forutsatt, eventuelle snarlige tiltak blir kommunens sak. 
 
4. Følges opp i byggesak. 
 
5. Ønsket er ivaretatt. Se reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, 3.3 og 3.4. 
 
Vår kommentar: <…..> 

 

15. Uttalelse fra COWI på vegne av forslagsstiller, datert 18.05.21: 
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På vegne av forslagsstiller ber COWI om endring av byggegrenser og 
reguleringsbestemmelser i felt BKB4, og redegjør for bakgrunnen for dette. 
 
Endring av byggegrense i vestre del av BKB4. 
Kommunen har tillatt borettslaget å bygge i nabogrensen i syd. COWI ber om en justering av 
byggegrensen i vestre del av kvartalet, slik at planen ikke blir til hinder for å bygge inntil 
gavlen til borettslaget. Det er en tett gavl uten vinduer, og man har vanskelig for å se at det gir 
noen kvalitet å lage en 8 m bred dødsone mellom borettslagets vindusløse gavl og den 
nordvendte gavlen på et nybygg i Cicignon Park. Bygging i nabogrense – gavl mot gavl – er 
vanlig i byer og vil bidra til å oppnå kvartalstruktur som er ønsket her. Det samlede 
bygningsvolumet i kvartalet blir ikke større, men deler av bygningsvolumet kan plasseres på 
et gunstigere sted. 
 
Endring av byggegrense i østre del av BKB4. 
Byggegrensene i planforslaget begrenser mulighetene for å bygge i kvartalets nordøstre 
hjørne på en uheldig måte. Eiendomsgrensene har en form som passer dårlig med ønsket 
kvartalsstruktur. Her ber COWI om at byggegrensen legges i eiendomsgrensen, og har to 
alternative forslag til slik justering, alternativ 2A og 2B. Alternativ 2B er mest ønsket, men 
også alternativ 2A vil være bedre enn foreliggende planforslag. 
 
Reguleringsbestemmelsene for felt BKB4. 
Formuleringen i reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1.1 innebærer, om den tas bokstavelig, at 
nye bygninger ikke bare må ligge minst 4 m fra borettslagets eiendom, men at de også må 
trekkes minst 4 m vekk fra fortau og torg. COWI tror ikke dette er kommunens intensjon, og 
det stemmer i hvert fall ikke med forslagsstillers planer for Cicignon Park. COWI ber om at 
setningen «Bygninger innenfor BKB4 skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til 
byggverkets halve høyde, og ikke under 4 meter» fjernes fra reguleringsbestemmelsene. 
Subsidiært bes det om at kommunen presiserer tolkningen av bestemmelsen. 
 
Forslagsstiller kommentarer:  
Forslagsstillers ønske ble ikke imøtekommet av kommunens administrasjon. Etter flere møter 
med kommunen og borettslaget er plankartet og reguleringsbestemmelsene for felt BKB4 
endret. Dette på bakgrunn av et forslag til fra kommunens administrasjon som sikrer 
kvartalsstruktur for store deler av kvartalet. Det er tegnet nye byggegrenser og gitt mer 
detaljerte høydebestemmelser. Det er også lagt inn et bestemmelsesområde (#2) i kvartalets 
nordøstre hjørne, som i praksis vil kunne bli et vesentlig og unødvendig hinder for utbygging i 
den delen av kvartalet.  
 
#2 med bestemmelser som foreslått av kommunen legger i praksis et byggeforbud på dette 
hjørnet, dersom grunneierne må oppnå enighet om ny bebyggelse. Det sikrer derfor ikke en 
god helhetlig utnyttelse av BKB4 på sikt. Man risikerer at hjørnet ikke blir bygd ut, og 
kvartalsstrukturen svekkes. Kanskje blir #2 bygd ut på sikt, men det blir ikke nødvendigvis en 
del av Cicignon Park. Innføring av bestemmelsesområdet #2 sikrer ikke utbygging, snarere 
tvert imot, men dette kunne vært enkelt løst med regulering som sikrer fasadeliv mot 
formålsgrensen mot fortau og gatetun. Da hadde det vært enklere å komme til enighet mellom 
grunneierne og man ville fått større sikkerhet for at også denne delen av planområdet blir 
bebygget selv om det ikke oppnås enighet mellom grunneierne. 
 
Fasadeliv mot gate og fortau er viktig for helheten i planområdet og et hjørnebygg mot 
nordøst ville vært bra for kvartalsstrukturen. Administrasjonen krever at bygget skal ha 
rektangulær grunnflate og ligge litt inn på borettslagets eiendom. Forslagsstiller ser ikke at det 
er viktig med rektangulær grunnflate. Så lenge bygget får en viss størrelse er det fullt mulig å 
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lage brukbare løsninger med variert veggliv og følge eiendomsgrensen mot det indre 
kvartalet, og vi ser ikke at det skal bety så mye for helheten i kvartalet om den lille trekanten i 
#2 som ligger på borettslagets eiendom, ikke blir bebygget.  
 
Summen av endringer reduserer handlingsrommet vesentlig i forhold til det forslaget som ble 
lagt ut til offentlig ettersyn. Forslagsstiller er ikke enig i alle endringene administrasjonen har 
fremmet, med innføringen av #2. Forslagsstiller ønsker at planen vedtas uten kravet til 
rektangulær bebyggelse i bestemmelsesområde #2. Konkret innebærer det at 
bestemmelsesområdet #2 justeres slik: Bebyggelsen må ha en bredde og lengde som 
sammenfaller med byggegrensene innenfor bestemmelsesområde #2, men kan legges i 
eiendomsgrensen inn mot kvartalet. 
 
Forslagsstiller aksepterer endringene fra kommunens administrasjon for å komme videre i 
planprosessen.  
 
Vår kommentar: <…..> 
 

16. Uttalelse fra Grethe og Øyvind Aarvig, Ridehusgata 13, datert 24.05.21: 
 
1. Liker prosjektets visjon, og støtter sterkt at området skal få en høy miljøprofil, høy 
arkitektonisk kvalitet og høy trivsel.  Har tro på at Cicignon Park ferdig utbygget vil bli et 
positivt tilskudd til hele byen. 
 
2. Bekymret for økt trafikk som 600 – 700 boliger vil føre med seg. Behov for 
fartsreduserende tiltak aktualiseres. Mener det er vesentlig at utkjøringen mot vest fra 
Cicignon Parks parkeringskjeller ligger nord for Kongens gate, slik som vist med (veiledende) 
pil på reguleringskartet. 
 
3. Ber om at tiltakene som er beskrevet i mobilitetsplanen, med 30-kilometers grense i hele 
Cicignon-området, og de øvrige fartsdempende tiltak med innsnevring, opphøyde felt og nye 
gangfelt blir sikret i reguleringsbestemmelsene og utbyggingsavtalen. 
 
4. Bekymret for skader på eksisterende bebyggelse og viser til at setningsskader har oppstått i 
forbindelse med tidligere sprengninger i området, samt strukturlyd og rystelser. 
- Det må nedfelles krav om en utredning som ser helt konkret på de ulemper og de skader 
bygge- og anleggsarbeidene kan medføre, i reguleringsbestemmelsenes punkt 8.1 
(Rekkefølgebestemmelser, før igangsettingstillatelse). 
- Som grunnlag for erstatning for eventuelle skader må utbygger dokumentere tilstanden før 
og etter byggeperioden i alle omliggende, utsatte hus. 
 
5. Det har gått for lang tid mellom informasjonsmøter.  
- Det må nedfelles krav om en plan for bedre og mer offensiv informasjon og dialog med 
bydelsforening, lokalsamfunnsutvalg og beboere i området i den videre prosess i punkt 8.1 
(Rekkefølgebestemmelser, før igangsettelsestillatelse). 
- Planen bør beskrive et kontaktutvalg mellom utbygger, kommune, bydelsforening og 
lokalsamfunnsutvalg. Andre aktuelle tiltak er jevnlige informasjonsmøter, utsending av skriv 
og nettside for informasjon, spørsmål og meningsytringer. 
- Under bygge- og anleggsperioden må det legges spesielt vekt på at beboerne får tett 
informasjon, og kan ta kontakt, legge fram synspunkter og ønsker og få svar på spørsmål når 
det gjelder framdrift, driftstid, sprengingstidspunkt, anleggstrafikk m.m. 
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6. Kan Cao sin pessimisme i møtet 27. april satte en støkk i dem. Det må tas høyde ofr at 
prosjektet kan stoppe opp. 
- Rivningstillatelse må kunne gis før reguleringsplanen er vedtatt. 
- Reguleringsplanen må inneholde bestemmelser som sikrer at bebyggelsen som skal rives blir 
revet innen rimelig tid. Dette kan eventuelt legges inn som rekkefølgebestemmelse, f.eks. at 
blokk B ikke kan tas i bruk før de bygningene som skal rives er blitt revet, og at Cicignongata 
er gjenåpnet. 
 
7. Forutsetter at det tegnes en utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger, og at deres 
innspill innarbeides og at følgende forhold ivaretas: 
- Sikre gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. 
- Registrere tilstand som grunnlag for erstatning ved eventuelle skader på eksisterende 
bebyggelse. 
- Utarbeide en offensiv plan for medvirkning, som sikrer en aktiv medvirkning. 
- Sikre at bygninger som skal rives blir revet innen rimelig tid, og Cicignongata gjenåpnes. 
 
Forslagsstiller kommentarer:  
1. Tas til orientering. 
 
2. Pilene på plankartet er bindende, ikke bare veiledende. 
 
3. Overlates til veimyndigheten. Fartsgrense settes normalt ikke i reguleringsbestemmelser. 
 
4. Følges opp i byggesak 
 
5. Informasjon tilpasses framdrift i prosjektet. Så langt har det vært liten framdrift. 
 
6. Rivingstillatelse er ikke avhengig av reguleringsvedtak. Planen angir hvilke bygninger som 
forutsettes revet. Rekkefølgen bør styres av prosjektets behov. 
 
7. Forslagsstiller tar ikke stilling til innholdet i en eventuell utbyggingsavtale. Det vil være 
gjenstand for forhandling, og må følge reglene i plan- og bygningsloven kapittel 17.  
 
Vår kommentar: <…..> 
 

17. Uttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening avdeling Østfold, datert 26.04.21: 
 

NOF oversender brev datert 21.04.2021 til NG Development, og ber kommune 
videreformidle dette. 
 
NOF Østfold utrykker bekymring for potensiell fuglekollisjonsproblematikk i forbindelse 
med bruk av glassrekkverk og glassfasader i Cicignon Park.  
 
NOF har også merknader vedrørende pågående rehabilitering og fuglereir, og forslag til 
forebyggende tiltak. 
 
Forslagsstiller kommentarer:  
Tas til orientering.  
 
Vår kommentar: <…..> 
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Uttalelser fra naboer 

18. Uttalelse fra Cicignongata Borettslag v/Advokatene i OBOS, datert 22.05.21: 
 
1. Reguleringsplanen bør kunne legges til grunn både for det tilfelle borettslagets bebyggelse 
og eiendomsgrense beholdes som den er i dag, men også for det tilfelle at partene skulle bli 
enige om en felles utnyttelse av felt BKB4. 
 
2. Positivt at det er tatt inn bestemmelse om at avstandsreglene i pbl. § 29-4 (2) skal 
overholdes. 
 
3. Ber om en bestemmelse om at det før det gis rammetillatelse til ny bebyggelse i felt BKB4 
skal dokumenteres gjennom sol-/skyggestudier at borettslagets fasader og balkonger ikke blir 
skyggelagt helt av ny bebyggelse. 
 
4. Ber om en bestemmelse om at det før det gis rammetillatelse til ny bebyggelse i felt BKB4 
også kreves dokumentert at borettslagets uteoppholdsareal på terreng vil være minst 50 % 
solbelyst kl. 15.00 ved sommersolverv, dvs. samme krav som stilles for ny bebyggelses 
uteoppholdsareal. 
 
5. Ber om en bestemmelse om at det før det gis rammetillatelse til ny bebyggelse i felt BKB4 
skal dokumenteres at oppholdsrom i borettslagets nederste leiligheter fortsatt oppfyller de 
krav til dagslys som gjaldt på det tidspunktet borettslagets bebyggelse ble oppført. 
 
6. Gater må opparbeides på en måte som ivaretar gateparkering for eksisterende bebyggelse.  
 
7. Viser til føring om ny bebyggelse i maksimalt fire etasjer med en tilbaketrukket femte 
etasje i vedtak fra 01.03.2018, og spør om tillatelse til oppføring av bygg inntil kote 29 
innebærer tillatelse til mer enn fem etasjer? 
 
8. Det må sikres i bestemmelsene at alle deler av indre gårdsrom skal ligge på naturlig 
terrengnivå, uten støttemurer som skaper nivåforskjeller mellom eiendommene.  
 
9. Ber om at bevaringsverdige trær med tilhørende rotsone, innenfor felt BB3, sikres i kart og 
bestemmelser. Ber også om at det stilles krav om marksikringsplan i forbindelse med 
utgraving av p-kjeller. 
 
10. På vertikalnivå 1 er formål p-kjeller avgrenset mot borettslagets eiendom, med formåls- 
og byggegrense. Borettslaget foreslår at byggegrensen i vertikalnivå 1 fjernes, men at regelen 
i pbl. § 29-4 i stedet gjentas også for bebyggelse under terreng.  
 
11. På vertikalnivå 2 er det ikke inntegnet byggegrenser som sikrer at utbyggingen skjer som 
kvartalsbebyggelse. Er heller ikke sikret i form av bestemmelser.  
 
12. Utomhusplanen viser en lite luftig bebyggelsesstruktur med et høyt antall ensidige 
leiligheter innenfor BBB3.  
 
13. Det bør stilles krav om at minste størrelse på uteoppholdsareal pr. BRA ny bebyggelse 
oppfylles innenfor hvert felt.  
 
14. Minstestørrelse på uteoppholdsareal på terreng må sikres i bestemmelsene. 
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15. Grad av utnytting innenfor BKB4 er formulert på en uheldig og til dels misvisende måte. 
Borettslaget ber om at grad av utnytting fastsettes i en lik % BRA per grunneiendom innenfor 
feltet. 
 
16. Utforming ny bebyggelse: For å sikre mer luft og lysinnslipp inn kjernen av kvartalet bør 
det stilles krav om at bebyggelse skal få oppdelte bygningsvolumer, med gløtt/mellomrom på 
minst 4 meter mellom bygningskroppene inn til midten av kvartalet.  
 
17. Det bør sikres en minste størrelse på det indre rommet i kvartalet. 
 
18. Prosjektets høye miljøprofil og øvrige kvaliteter er ikke sikret i bestemmelsene, slik 
kommunens vedtak av 01.03.2018 angir at skal gjøres. 
 
19. Det bør settes bestemmelser om stiller minstekrav til blågrønn faktor, herunder at det må 
etableres vegetasjon i varierende høyder. 
 
20. Unødvendig å knytte ulike krav i byggesaken vedr. overvann, støy, utomhusarealer etc. til 
rekkefølgebestemmelser.  
 
21. Det eneste rekkefølgekravet kommunen har antydet at må være med; skolekapasitet, er 
ikke foreslått som rekkefølgebestemmelse. 
 
22. Borettslaget ber om at avbøtende tiltak mot støy må gjennomføres også på borettslagets 
bebyggelse før det gis brukstillatelse til det antall parkeringsplasser som gjør at støynivåene 
rundt borettslagets bygg går fra gult til rødt. 
 
23. Ber om at det fastsettes støygrenser og tilhørende krav til konkrete avbøtende tiltak mot 
støy i anleggsperioden, alternativt at det fastsettes en rekkefølge for utbygging som i seg selv 
kan sikre at sumvirkningene av evt. flere samtidige utbygginger ikke overstiger et akseptabelt 
nivå. 
 
24. Stiller spørsmål ved bestemmelse om at parkeringskjeller ikke skal medregnes i grad av 
utnytting og at foreslåtte maksimumsnormer for bilparkering kan fravikes «der parkering 
etableres under bygning». Forventer forutsigbarhet i antall parkeringsplasser som maksimalt 
vil bli tillatt opparbeidet. 
 
25. Borettslaget har opplevd liten grad av involvering, og ønsker befaring med kommunens 
administrasjon og politikere.  
 
 
Kommentarer fra forslagstiller: 
 
1. Byggegrenser er tegnet inn etter krav fra kommunen. Forslagsstiller ønsker ikke disse 
byggegrensene og mener de er til hinder for ønsket til borettslaget. Hvis byggegrensene 
internt i kvartalet fjernes fra plankartet, vil likevel bestemmelsen "Bygninger innenfor BKB4 
skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde, og ikke 
under 4 meter." gi nødvendige føringer for bygningsplassering, også dersom 
eiendomsgrensene internt i kvartalet justeres.  
Forslagsstiller har foreslått konkrete endringer av byggegrensene, se uttalelse fra COWI. Det 
beste vil være å fjerne byggegrensene internt i kvartalet. 
 



 23

2. Tas til orientering. 
 
3. Sol- og skyggestudier er gjennomført og viser at dette ikke er et problem.  Planens 
bestemmelser vedrørende høyder og bebyggelsens plassering, kombinert med krav til 
uteoppholdsareal, bør være tilstrekkelig.  
 
4. Krav om sol gjelder felles uteoppholdsareal og offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal. I 
dette inngår det av borettslagets uteoppholdsareal som regnes som felles uteoppholdsareal.  
 
5. Borettslagets byggeår er 1966. Da var det bygningsloven av 18.06.1965 som gjaldt. 
Bygningsloven stilte krav om "tilfredsstillende lysforhold" (§ 69 punkt 1). I byggeforskriftene 
var krav til dagslys relatert til gulvareal, "Vinduets lysåpning skal tilsvare minst 1/10 av 
rommets golvflate".  For utbygger fremstår det som meningsløst å skulle dokumentere at disse 
gamle kravene er oppfylt. Det vil i praksis bety å dokumentere at vinduene til borettslaget står 
i riktig forhold til gulvarealet i boligrommene i borettslaget.  
 
6. Gateparkering er fjernet etter krav fra kommunen. 
 
7. Etasje er et upresist begrep og ikke tillatt brukt for å fastsette byggehøyde i 
reguleringsbestemmelser. Maksimal byggehøyde kote +29 kan innebære mer enn 5 etasjer. 
Antall etasjer avhenger av etasjehøyde og plassering i terrenget. 
 
8. "Naturlig terreng" er et upresist begrep. Det er store nivåforskjeller i kvartalet. Støttemurer 
kan være et godt middel til å lage hensiktsmessige løsninger, og bør ikke utelukkes gjennom 
reguleringsbestemmelsene. Et slikt krav kan også skape et urimelig og unødvendig hinder for 
å oppnå tilstrekkelige og hensiktsmessige uteoppholdsarealer jf. reguleringsbestemmelsene 
pkt. 3.1.3 og 3.1.4 som utelukker medberegning av areal brattere enn 1:3.  
 
9. Regulering av trær til bevaring kan gi unødvendige utfordringer for optimalisering av 
løsninger i kvartalet. Dette innebærer ikke at man ikke vil ta hensyn til trærne. Trær på 
borettslagets eiendom kan borettslaget selv bevare, uten at de legges inn i plankartet.  
 
10. Terrengendringer samt vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon skal vises på 
utomhusplan som framlegges ved søknad om tillatelse til tiltak – jf. 
reguleringsbestemmelsene pkt. 2.3.  
 
11. Byggegrenser er tegnet inn på plankartet og illustrert i planbeskrivelsen, figur 43. 
Kvartalsstruktur er sikret ved inndelingen av planområdet i seks byggeområder. 
Rekkefølgebestemmelse pkt. 8.2.4 sikrer at samferdselsformål rundt hvert kvartal blir 
opparbeidet. 
 
12. Bebyggelsen på illustrasjonsplanen er like luftig eller lite luftig som borettslagets 
bebyggelse. Utomhusplanen viser ikke leiligheter. 
 
13. Kravene er satt i forhold til antall boliger, ikke BRA, i tråd med bestemmelser i 
kommuneplanen. Det er flere kategorier uteoppholdsareal, ikke alt uteareal vil være naturlig å 
plassere i hvert kvartal, f.eks. offentlig tilgjengelig uteareal (15 m² per bolig). 
 
14. Dette er gitt i reguleringsbestemmelsene – se pkt. 3.1.2, 3.1.3 og 3.1.4. 
 
15. Det er lik grad av utnyttelse for eiendommene. Utnyttelse er angitt i BRA, ikke % BRA, 
fordi BRA gir oversikt over det samlede arealet. Det er en anbefalt beregningsmåte i 
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utbyggingsområder der man ønsker å styre størrelsen på bebyggelsen av hensyn til 
belastningen på omgivelsene. 
 
16. Krav til sol- og lysforhold er nedfelt i TEK17 § 8-3. Planen legger opp til at disse kravene 
kan oppfylles ved ulike virkemidler, herunder variasjon i sammensetning av byggehøyder og 
bygningsvolumer jf. planbeskrivelsen kapittel 6.4.1 flg. Begrensninger i utbyggers 
handlefrihet i valg av løsninger i form av rigide krav til passasjer mellom bygningene, vil 
kunne virke negativt på det endelige resultatet. 
 
17. Summen av krav i bestemmelsene sikrer uteareal. Bestemmelsene for kvartalet kan gi 
motsatt effekt av det borettslaget og forslagsstiller ønsker. Se uttalelse fra COWI. 
 
18. Det fremgår av planutvalgets vedtak 24.09.2020 at forutsetningene fra prosessledende 
beslutning 01.03.2018 er ivaretatt, ved at endringer som angitt i dokument datert 04.09.2020 
er innarbeidet. 
 
19. Det bør gis fleksibilitet til prosjektet selv å bestemme blågrønn faktor for å ivareta 
helhetlig løsning.  
 
20. Forslagsstiller er positiv til å fjerne rekkefølgebestemmelser. 
 
21. De kravene kommunen har gitt, er innarbeidet. Skolekapasitet var ikke blant kravene. 
 
22. Forslagsstiller ønsker ikke et slik krav. Det er et urimelig krav fra borettslaget all den tid 
bestående regulering og tidligere bruk av eiendommene til sykehusdrift medførte betydelig 
mer trafikk. Parkeringsplassene er i planforslaget er tegnet inn under bebyggelsen som en 
anleggseiendom. Det følger videre av reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5 at tillatelse til tiltak 
forutsetter støyfaglig utredning som skal vedlegges byggesøknaden. Bestemmelsen legger opp 
til at krav om avbøtende tiltak kan inntas som vilkår for byggetillatelse. Dette gir en 
hensiktsmessig sikring av hensynet til støybelastning på omgivelsene og bør ikke endres. 
Ferdigstillelse av støytiltak er et krav for midlertidig brukstillatelse jf. pkt 8.2.1. 
 
23. Imøtekommes. Krav om plan for håndtering av støy og luftforurensning i bygge- og 
anleggsfasen er innarbeidet i nytt punkt (pkt. 2.8) i reguleringsbestemmelsene.  
 
24. Parkeringsbestemmelsene i planen sikrer at parkeringsplasser for biler og sykler 
opparbeides i henhold til §17 og §18 i kommuneplanens arealdel.  
 
25. Tas til orientering, men er ikke slik vi oppfatter det. De har tidlig i prosessen vært invitert 
til gjennomgang av prosjektet som også har vært betydelig omtalt i de lokale avisene. De 
fremmøtte fra borettslaget som representerte styre hadde den gang bare positive 
tilbakemelding til prosjektet. Borettslaget består av en rekke ulike beboere som har ulike 
meninger og i en prosess som har pågått nå i overkant av 6 år er det trolig også kommet til 
meninger underveis. Kvartalet som borettslaget er en del av, har i mindre grad fått endringer 
fra hva som allerede lå inne i kommunedelplanen og arkitektforslaget fra 2010 om fremtidig 
bebyggelse for området. Etter det vi kan se hadde de i forbindelse med kommunedelplanen 
ikke invendinger til ny bebyggelse.  
 
Vår kommentar: <…..> 
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19. Uttalelse fra Kari Næss Omvik og Erling Omvik, Dronningensgate 4c, datert 
23.05.21: 

1. Sameiet Dronningensgate 4, Dronningensgate 2 og 6 m.fl. burde vært beskrevet, vurdert og 
tydeligere hensyntatt i arbeidet.  
 
2. Høyder: Bra at øverste etasje i bebyggelsen langs Dronningens er trukket inn. Fortsatt er 
bygningene vesentlig høyere enn dagens blokk, det er lite ønskelig.  Ønske om oppmykning 
og tilpasning av prosjektet.  
 
3. Gateparkering: Dagens rett til gateparkering må sikres videre for beboere i de «gamle» 
boligkvartalene. Cicignon Park kan og skal sikre egne beboere P-plasser innen eget område.  
 
4. Kjørevei og fortau: Ønsker ikke sykkelfelt i alle boliggatene i området, og da spesifikt 
Dronningens gate og Welhavens gate. Støtter fortau på begge sider av Cicignongata, 
Welhavens gate, Dronningens gate og Ferjestedsveien.  
 
5. Forutsetter at dagligvarebutikk og øvrig næringsvirksomhet i planområdet ikke blir vendt ut 
mot Dronningensgate eller Welhavens gate. Sikre parkering/varelevering i prosjektets egne 
underjordiske parkeringsanlegg. 
 
Kommentarer fra forslagstiller: 
 
1. Synspunktet tas til orientering. Hensynet til den enkelte naboeiendom er ivaretatt i planens 
bestemmelser som stiller krav til den nye bebyggelsens påvirkning og tilpasning til 
omgivelsene.  
 
2. Synspunktet tas til orientering. Det fremholdes likevel at høydeforskjellen mellom de 
eksisterende høyblokkene og omkringliggende bebyggelse bør avtrappes med ny bebyggelse i 
en slik høyde at det skapes en naturlig sammenheng i bygningslandskapet. Dette for å unngå 
at de eksisterende høyblokkene står igjen som et ruvende fremmedelement. De maksimale 
kotehøydene for ny bebyggelse bør derfor ikke settes lavere enn slik de fremgår av 
planforslaget. Også hensynet til arealutnyttelse og fortetning tilsier at maksimale byggehøyder 
inntatt i planen beholdes. 
 
3. Gateparkering er fjernet etter krav fra kommunen.  
 
4. Fortau reguleres inn på begge sider av alle gatene hvor det er kjøreveg. Det reguleres inn 
sykkelfelt i Ferjestedsvegen, ikke i noen av de andre gatene i planområdet.  
 
5. Virksomheter i Dronningens gate og Welhavens gate må kunne ha innganger og vinduer 
både mot gate og torg, og i hvert fall ikke bli pålagt å vende seg vekk fra offentlig byrom. 
Parkering blir i parkeringskjeller. Varelevering vil skje i første etasje hvor varene skal leveres, 
ikke i kjelleren.  
 
Vår kommentar: <…..> 
 

20. Uttalelse fra Kari og Arild Amtrup, Dronningensgate 4c, datert 21.05.21: 
1. Sameiet Dronningensgate 4, Dronningensgate 2 og 6 m.fl. burde vært beskrevet, vurdert og 
tydeligere hensyntatt i arbeidet.  
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2. Høyder: Bra at øverste etasje i bebyggelsen langs Dronningens er trukket inn. Fortsatt er 
bygningene vesentlig høyere enn dagens blokk, det er lite ønskelig.  Ønske om oppmykning 
og tilpasning av prosjektet.  
 
3. Lindetreet i Dronningensgate med rotsone må tas vare på og hensyntas videre Dette vil 
kreve at den planlagte veien Ths.W.Schwartz gate’s krysning av Dronningensgate må justeres 
for å unngå skade på treet med rotsone. 
 
4. Bygningen Dronningensgate 3 må tas vare på. Dette vil også kunne myke opp prosjektets 
overgang til det gamle boligområde.  
 
5. Gateparkering: Dagens rett til gateparkering må sikres videre for beboere i de «gamle» 
boligkvartalene. Cicignon Park kan og skal sikre egne beboere P-plasser innen eget område.  
 
6. Kjørevei og fortau: Ønsker ikke sykkelfelt i alle boliggatene i området, og da spesifikt 
Dronningens gate og Welhavens gate. Støtter fortau på begge sider av Cicignongata, 
Welhavens gate, Dronningens gate og Ferjestedsveien.  
 
7. Forutsetter at dagligvarebutikk og øvrig næringsvirksomhet i planområdet ikke blir vendt ut 
mot Dronningensgate eller Welhavens gate. Sikre parkering/varelevering i prosjektets egne 
underjordiske parkeringsanlegg. 
  
Kommentarer fra forslagstiller: 
1. Synspunktet tas til orientering. Hensynet til den enkelte naboeiendom er ivaretatt i planens 
bestemmelser som stiller krav til den nye bebyggelsens påvirkning og tilpasning til 
omgivelsene.  
 
2. Synspunktet tas til orientering. Det fremholdes likevel at høydeforskjellen mellom de 
eksisterende høyblokkene og omkringliggende bebyggelse bør avtrappes med ny bebyggelse i 
en slik høyde at det skapes en naturlig sammenheng i bygningslandskapet. Dette for å unngå 
at de eksisterende høyblokkene står igjen som et ruvende fremmedelement. De maksimale 
kotehøydene for ny bebyggelse bør derfor ikke settes lavere enn slik de fremgår av 
planforslaget. Også hensynet til arealutnyttelse og fortetning tilsier at maksimale byggehøyder 
inntatt i planen beholdes. 
 
3. Det lar seg ikke gjøre å bevare lindetreet, da treet er i konflikt med forlengelse av en viktig 
kvartalsgate og bebyggelse i tilliggende kvartal.  
 
4. I det foreslåtte plankonseptet lar det seg ikke gjøre å bevare Dronningens gate 3 som er 
rester av en tidligere bygningsrekke. Å bevare bygningen ville ikke være forenlig med en god 
og helhetlig løsning for kvartalene i nord og hensiktsmessig og bærekraftig byutvikling. 
Uavhengig av reguleringsplanen er bevaring av bygningen heller ikke forsvarlig hensett til 
bygningens tilstand og egenverdi.  
 
5. Gateparkering er fjernet etter krav fra kommunen.  
 
6. Fortau reguleres inn på begge sider av alle gatene hvor det er kjøreveg. Det reguleres inn 
sykkelfelt i Ferjestedsvegen, ikke i noen av de andre gatene i planområdet.  
 
7. Virksomheter i Dronningens gate og Welhavens gate må kunne ha innganger og vinduer 
både mot gate og torg, og i hvert fall ikke bli pålagt å vende seg vekk fra offentlig byrom. 
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Parkering blir i parkeringskjeller. Varelevering vil skje i første etasje hvor varene skal leveres, 
ikke i kjelleren.  
 
Vår kommentar: <…..> 
 

21. Uttalelse fra Nina Karlsen og Jørn Graarud, Dronningensgate 4c, datert 22.05.2021: 
1. Støtter Kari og Arild Amtrup sine kommentarer til reguleringsplan for Cicignon Park.  
 
2. Stiller spørsmål ved om det er behov for en dagligvareforretning som del av Cicignon Park.  
  
Kommentarer fra forslagstiller: 
1. Tas til orientering. 
 
2. Forslagsstiller tror det er behov for dagligvareforretning. Det har også vært et ønske fra 
mange i de tilbakemeldinger som er kommet på planforslaget i en rekke presentasjoner og 
møter som har vært avholdt i forbindelse med planforslaget. 
 
Vår kommentar: <…..> 
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