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Sammendrag

Bakgrunn
Planen skal legge til rette for bygging av boliger, med innslag av
næring/forretning/tjenesteyting, på det tidligere sykehusområdet i Fredrikstad
sentrum. Området, som tidligere tilhørte Sykehuset Østfold, ble solgt i
forbindelse med at sykehuset avviklet sin virksomhet og flyttet til Kalnes i 2015.
Området skal utvikles til et nytt og attraktivt boligområde, kalt Cicignon Park.
Det er ambisjoner om høy arkitektonisk kvalitet, høy miljøprofil og god trivsel i
området.
Forslagsstiller er NG Development AS, som også er eier av det tidligere
sykehusområdet. Selskapet inngår i konsernet Nordic Group Holding AS. COWI
AS er planfaglig rådgiver og hovedrådgiver. Planforslaget er bygget på
hovedprinsippene i skisseprosjekt for området, utarbeidet av Niels Torp+
Arkitekter AS.

Planprosessen
Oppstartsmøte for reguleringsarbeidet ble avholdt 18.06.2015. Forslagsstiller
hadde da utarbeidet tre mulige løsninger for området, som hadde vært
presentert for kommunen i eget møte 22.04.2015. Forslagsstiller informerte om
at alternativet utarbeidet av Niels Torp+ Arkitekter AS legges til grunn.
I oppstartsmøtet ble det avklart at planarbeidet ikke krever
konsekvensutredning. Kommunen endret på et senere tidspunkt denne
vurderingen og satt krav til konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.
Forslag til planprogram ble utarbeidet av COWI og oppstart av planarbeidet og
forslag til planprogram ble kunngjort 12.02.2016. Planprogram ble fastsatt av
bystyret 16.06.2016.
Planforslag med konsekvensutredning ble utarbeidet og oversendt til Fredrikstad
kommune 10.04.2017. Kommunen valgte å få utarbeidete en egen DIVEanalyse, som forelå 05.01.2018. Planforslaget med kommunens DIVE-analyse
ble behandlet i planutvalget 01.03.2018. Planutvalget vedtok da en
"prosessledende beslutning" og sendte plandokumentene tilbake til forslagsstiller
med føringer for videre arbeid.

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\2fadd2a7-c8d3-418b-8c39-3c04a9427fa8\6181071_7d075536-2303-4a6c-83a0-340c69794777.DOCX

10

PLANBESKRIVELSE CICIGNON PARK

Et nytt planforslag med tilhørende konsekvensutredning ble utarbeidet, basert
på planprogram fastsatt av bystyret 16.06.2016 (bh.nr PS 51/16) og den
prosessledende beslutningen i planutvalget 01.03.2018 (utvalgssaksnr. 20/18).
Dette planforslaget ble levert 04.11.2019.
Administrasjonen mente at planforslaget levert 04.11.2019 ikke overholdt krav i
byområdeplanen og i prosessledende beslutning. Dette fremføres som en
mangel ved planforslaget. Forslagsstiller er ikke enig, hverken i at kravene ikke
er overholdt eller at det så fall er å anse som mangler ved planforslaget.
Oppdragsgiver vil heller ha planforslaget avvist enn at det ikke blir behandlet,
men administrasjonen gjør det klart at politisk behandling av planforslaget er
uaktuelt, dersom det ikke blir endret.
For å imøtekomme administrasjonen og få planforslaget politisk behandlet
legger forslagsstiller frem konkrete forslag til endringer av planforslaget
20.02.2020. Administrasjonen er fornøyd med endringer av plan og prosjekt, og
ber i brev 10.03.2020 om flere endringer.
Etter nye møter våren 2020 blir enda et nytt, revidert planforslag levert
14.06.2020. Ny kommuneplan ble vedtatt i bystyret 18.06.2020. Forslag til
detaljregulering for Cicignon Park ble behandlet i planutvalget 24.09.2020.
Planutvalget vedtok da:
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i
kommunedirektørens vurdering.
Forslag til detaljregulering for Cicignon Park, nasjonal arealplanID 3004
1134 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med
bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10.
Det forutsettes at plandokumentene er i samsvar med kommuneplanens
arealdel, planutvalgets prosessledende beslutning 01.03.2018, og at det
er innbyrdes samsvar mellom plandokumentene, før saken legges ut.
Forutsetningen ivaretas ved at endringer som framgår av vedlagt
dokument: «Nødvendige endringer i plandokumentene» datert 04.09.20,
innarbeides i plandokumentene.
Det foreliggende planforslaget er basert på forutsetningene i planutvalgets
vedtak 24.09.2020.

Planstatus og rammebetingelser
Planstatus og rammebetingelser er omtalt i kapittel 4, hvor overordnede planer,
gjeldende reguleringsplaner, temaplaner og statlige retningslinjer gjennomgås.

Planområdet, eksisterende forhold
Cicignon Park ligger sentralt i bydelen Cicignon, på vestsiden av Glomma, vis-avis gamlebyen i Fredrikstad. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til
Fredrikstad jernbanestasjon og er en del av sentrumsområdet i Fredrikstad.
Planområdet er i dag bebygd og eksisterende bygningsmasse utgjør om lag
35 000 m². Fredrikstad sykehus har flyttet ut av bebyggelsen innenfor
planområdet og det meste av bygningsmassen står nå tom.
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Kulturmiljø er et av temaene i konsekvensutredningen av planforslaget. I
foreliggende rapporter er både stedets historie og dagens situasjon fyldig
omtalt.

Planforslaget
Utbygger ønsker å skape en unik blågrønn, fremtidsrettet bydel med
høyteknologiske smartbyløsninger. Det gamle sykehusområdet - døpt Cicignon
Park - blir gjort om til et foregangsprosjekt for smarte byer der teknologiske
nyvinninger innen miljøvern og bærekraft kombineres med arkitektur
optimalisert for menneskelig trivsel.
Planforslaget er bygget på hovedprinsippene i Niels Torp+ Arkitekter AS sitt
skisseprosjekt for området. Planløsningen legger opp til en variert bebyggelse
med hovedtyngde med boliger. Arkitektens tegninger viser om lag 700 boliger
fordelt på seks kvartaler.Kvartalene reguleres til kombinerte formål, slik at det
også åpnes for et innslag av andre formål som kan betjene området uten å
skape en konkurransesituasjon med sentrum. Det er også lagt inn krav om å
avsette areal til barnehage i det ene kvartalet.
Plangrepet bygger videre på føringene fra den tidligere kommunedelplanen for
byområdet med fokus på oppretting av gate- og kvartalsstruktur, høy utnyttelse
og effektive transportløsninger for gående og syklende. Løsningene i planen
støtter opp under kollektiv, gående og syklende i form av god gang- og
sykkeladkomst til sentrum og stasjon, og nærhet til kollektivlinjer.
Forslaget inneholder flere gatetun og et sentralt bilfritt torg, med tilliggende
handel og servicefunksjoner. Det skapes et boligområde uten biler mellom
husene, med tilgjengelige utearealer og tilgang til parker og lekeplasser.
Boligene vil ha en variert sammensetning. Parkering legges i parkeringskjeller.
Det legges inn krav om bevaring av naturverdier i planen. Nærmere bestemt
bevaring av en rekke med ni lindetrær i Ferjestedsveien.
Samlet åpner reguleringen for 60 200 m2 BRA bebyggelse totalt, inkludert
eksisterende bygg som inngår i planforslaget. Bebyggelsen vil få varierte
høyder. Parkering for den nye bebyggelsen er lagt under terreng i
parkeringsanlegg med innkjøring fra Cicignongata og Welhavens gate.
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om både privat, felles og offentlig
tilgjengelig uteoppholdsareal. Sol og lys har stor betydning for trivsel og helse,
og arealkravene er derfor supplert med om å sikre solbelyst areal.

Konsekvensutredning
I konsekvensutredningen er følgende alternativer utredet:

›
›
›

Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB

Konsekvensutredningen omfatter fem temaer:
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›
›
›
›
›

Forhold til overordnede planer og mål
Kulturmiljø
Byutvikling, bebyggelse og bylandskap
Trafikkforhold
Lokalklima og sol-/skyggeforhold

Alternativ 0 kommer best ut i vurderingene i forhold til kulturmiljø, men det er
det klart dårligste alternativet i forhold til byutvikling, bebyggelse og landskap.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse i overordnede planer og mål, og er i
konflikt med flere av dem. Alternativ 0 frarådes derfor.
Både alternativ 1 og 2 vil ha noe negativ konsekvens for kulturmiljø. Til
gjengjeld kommer begge godt ut i forhold til konsekvenser for de øvrige
temaene. Både alternativ 1 og 2 bidrar til måloppnåelse i overordnede planer.
Alternativ 1 er det beste alternativet i forhold til trafikkforhold og lokalklima.
Dette henger sammen med tilrettelegging for bilfrie gater og takterrasser med
svært gode solforhold.
Det er avdekket konflikt mellom alternativ 2 og kommuneplanens overordnede
strategi og mål om nullvekst i personbiltrafikken. Det er ikke avdekket
konfliktområder for alternativ 1 i forhold til overordnede planer og mål.
Ut fra en samlet vurdering av konsekvenser frarådes alternativ 0. Alternativ 2
anbefales ikke, fordi det er avdekket konflikt med mål i kommuneplanen, og
fordi det foreligger et bedre alternativ. Alternativ 1 anbefales fordi det samlet
sett kommer best ut av vurderingene av konsekvenser og bidrar til
måloppnåelse i overordnede planer.

Virkninger/konsekvenser av planforslaget
I tillegg til de fem temaene som er konsekvensutredet, er
virkninger/konsekvenser av planforslaget for en rekke andre tema beskrevet i
planbeskrivelsen.

Innkomne innspill
Innkomne innspill ved planoppstart medførte revisjon av planprogrammet.
Sammendrag av innspillene inngikk i saken ved fastsettelse av planprogram.

Avsluttende kommentar
Prosjektet "Cicignon Park" har en tredelt visjon (HHH):

›

Høy miljøprofil

›

Høy arkitektonisk kvalitet

›

Høy trivsel

Planforslaget legger til rette for realisering av denne visjonen.
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Bakgrunn

2.1

Hensikt med planen

13

Planen skal legge til rette for bygging av boliger, med innslag av
næring/forretning/tjenesteyting, på det tidligere sykehusområdet i Fredrikstad
sentrum. Området, som tidligere tilhørte Sykehuset Østfold, ble solgt i
forbindelse med at sykehuset avviklet sin virksomhet og flyttet til Kalnes i 2015.
Området skal utvikles til et nytt og attraktivt boligområde, kalt Cicignon Park.
Det er ambisjoner om høy arkitektonisk kvalitet, høy miljøprofil og god trivsel i
området.
Prosjektet har som målsetting at dette skal være et bærekraftig
byutviklingsprosjekt. Visjonen er å bygge et bærekraftig boligområde som en
grønn og vital del av Fredrikstad sentrum. Området skal planlegges med
hovedvekt på de tre grunnpilarene innen bærekraftig planlegging; miljømessig,
økonomisk og sosial bærekraft. Mobilitet og effektive transportløsninger er en
forutsetning for å skape attraktive byer og bydeler. Bærekraftig utvikling tilsier
fortetting.

Figur 1: De tre grunnpilarene i bærekraftig planlegging (Kilde: COWI AS)

2.2

Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagsstiller er NG Development AS, som også er eier av det tidligere
sykehusområdet. Selskapet inngår i konsernet Nordic Group Holding AS.
COWI AS er planfaglig rådgiver og hovedrådgiver.
Arkitekt for prosjektet er Niels Torp+ Arkitekter AS.
Eierforhold innenfor planområdet er vist i Figur 2.
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Figur 2: Oversiktskart eiendomsforhold (Kilde: COWI AS og Fredrikstad kommune)

2.3

Tidligere vedtak i saken

2.3.1 Planprogram
Planprogram ble fastsatt av bystyret 16.06.2016 (bh.nr PS 51/16) etter
innstilling fra planutvalget 26.05.2016 (bh.nr PS 35/16).
Bystyrets vedtak 16.06.2016:
Det fremlagte planprogrammet fastsettes og legges til grunn for utarbeidelse av
detaljregulering med konsekvensutredning for Cicignon Park.

Innholdet i planprogrammet er nærmere omtalt i kapittel 3.4 Planprogram.

2.3.2 Prosessledende beslutning
Planforslag med konsekvensutredning ble innsendt 10.04.2017. Foreløpig
tilbakemelding på mottatt materiale ble gitt 21.04.2017. Formell melding om
mangler ved mottatt materiale ble sendt fra kommunen 02.06.2017. I
tilbakemeldingen fremkommer det at kommunen tilsidesetter utarbeidet
temarapport for kulturmiljø, DIVE-analyse fra COWI, som ble levert som del av
planmaterialet 21.04.2017.
Fredrikstad kommune innhentet en egen DIVE-analyse, som kommunen mottok
fra WSP 05.01.2018. Denne ble brukt som grunnlag for rådmannens vurdering
av planforslaget. Rådmannen anførte at mottatte plandokumenter hadde så
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store mangler at de ikke kunne legges frem for behandling, og ba planutvalget
om å vedta en prosessledende beslutning som grunnlag for bearbeiding av
plandokumentene.
Planutvalget behandlet saken 01.03.2018 (utvalgssaksnr. 20/18), og vedtok:
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.
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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.

2.3.3 Ombygging av høyblokkene
Søknad om rammetillatelse til ombygging av Blokk A og B, kalt høyblokkene, på
den tidligere sykehustomten på Cicignon, ble godkjent av Fredrikstad kommune
01.10.2018 (delegert vedtak, delegert sak nr 1215/18).
Planene omfatter 143 leiligheter med varierende størrelse. Planene omfatter
også etablering av et serveringslokale på plan 9 i Blokk A, med utgang til
takterrasse. Tiltaket omfatter bruksendring, innvendig ombygging,
fasadeendring (ombygging/tilbygg balkonger), etablering av tekniske
installasjoner og riving. Det ble i denne saken gitt dispensasjon fra arealformål i
reguleringsplan og plankrav.

2.4

Utbyggingsavtaler

Det er inngått utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur for Cicignon Park blokk
A og B mellom Fredrikstad kommune og NG Development AS i mars 2019, i
forbindelse med rammetillatelser for høyblokkene A og B.
Det er ikke startet forhandlinger om eventuell utbyggingsavtale mellom
kommunen og grunneier/utbygger for øvrige deler av planområdet.

2.5

Krav om konsekvensutredning

Det er satt krav til konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.
Utbyggingen er på et generelt nivå utredet i forbindelse med kommunedelplan
for Fredrikstad byområde (vedtatt 2011, erstattet av ny kommuneplan 2020).
Fredrikstad kommune vurderte derimot at det konkrete tiltaket ikke var
tilstrekkelig utredet i overordnet plan. Denne vurderingen refererer spesielt til at
forslagsstiller gjennom tre fremlagte mulighetsstudier i 2015 tydeliggjorde et
ønske om å fravike byområdeplanens føringer for bebyggelsesstruktur gitt i
illustrasjoner fra mulighetsstudien til HRTB av 30.04.2010 når det gjelder
utnyttingsgrad og høyder (se omtale av forhistorie i kapittel 3.1).
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Planarbeidet er vurdert ut fra forskrift om konsekvensutredning (2014) og faller
inn under § 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften. Bokstav f. punkt
1 i vedlegg I utløser krav om konsekvensutredning. Ref. saksframlegg ved
behandling i bystyret 16.06.2016 (bh.nr PS 51/16).
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3

Planprosessen

3.1

Forhistorie

I november 2015 flyttet Sykehuset i Østfold sin virksomhet til Kalnes. I forkant
av salg av tomt og bygninger på sykehusområdet utviklet arkitektfirma HRTB på
vegne av Sykehuset i Østfold en mulighetsstudie for etterbruk av området, i
samarbeid med Fredrikstad kommune.
Tomt og bygninger ble lagt ut på salg i 2013. Eiendommen er hjemmelsført
11.01.2016 til NG Development AS. Forslagsstiller (NG Development AS)
presenterte nye mulighetsstudier for etterbruk av området i 2015, utført av tre
forskjellige arkitektfirmaer: Snøhetta, Niels Torp+ Arkitekter AS samt en
revidert studie fra HRTB arkitekter.
Utgangspunkt i mulighetsstudiene fra 2015 er høyere utnyttelse enn det som lå
til grunn i mulighetsstudien fra 2010. En av disse mulighetsstudiene, utført av
Niels Torp+ Arkitekter AS, er videreutviklet og ligger til grunn for foreliggende
planforslag.

3.2

Medvirkningsprosess

Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført et åpent informasjonsmøte
02.03.2016, medvirkningsmøter for DIVE-analyse og medvirkningsmøte for barn
og unge 14.06.2016, samt en rekke dialogmøter med kommunen. Saken ble
også framlagt i Regionalt planmøte 29.11.2016.
Cicignongata borettslag har hatt beboermøte og overlatt saken til sin advokat i
OBOS. Det har vært kontakt mellom NG Development og advokaten til
Borettslaget. Det er ulike syn innad i borettslaget og det er ikke kommet til
enighet om en felles løsning for kvartal D.

3.3

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble kunngjort 12.02.2016,
med frist for innspill satt til 04.04.2016. Planarbeidet ble annonsert i Fredrikstad
blad 12.02.2016. Det ble samtidig varslet at ved vedtak av ny reguleringsplan
vil deler av gjeldende regulering som berøres oppheves. Det ble mottatt 22
merknader til oppstart og planprogram - se kapittel 9.1 Merknader.
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Figur 3: Plangrensen ved varsling av oppstart av planarbeidet til venstre, aktuelt
planområde til høyre.

Planområdet er senere redusert i forhold til det varslede området.

3.4

Planprogram

3.4.1 Fastsatt planprogram
Planprogram ble utarbeidet av COWI og fastsatt av bystyret 16.06.2016.
Fastsatt planprogram er: "Cicignon Park – detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning. Forslag til planprogram", versjon 3.0 (revidert etter
offentlig ettersyn), COWI 26.04.2016.

3.4.2 Alternativer
I konsekvensutredningen utredes i henhold til planprogrammet følgende
alternativ:

›

Alternativ 0: Referansealternativ

›

Alternativ 1: Planforslagets alternativ

›

Alternativ 2: Utbygging i tråd med gjeldende* kommunedelplan for
Fredrikstad byområde (mulighetsstudie fra 2010)

Utredningsalternativene er beskrevet i kapittel 7 Konsekvensutredning.
Betegnelsen på alternativ 2 er forkortet til "Mulighetsstudie fra HRTB".

*) Kommunedelplanen er ikke lenger gjeldende, etter vedtak av ny kommuneplan 2020.
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3.4.3 Utredningstemaer
Det skal utredes for temaene:

›

Forhold til overordnede planer og mål

›

Kulturmiljø

›

Byutvikling, bebyggelse og bylandskap

›

Trafikkforhold

›

Lokalklima og sol-/skyggeforhold

Disse temaene er nærmere beskrevet i hver sine underkapitler i kapittel 7
Konsekvensutredning.

3.4.4 Andre temaer
I tillegg til de fem temaene som skal utredes, angir planprogrammet tolv temaer
som skal beskrives i planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen er strukturert etter mal
fra Fredrikstad kommune. Temaene kommer derfor i en annen rekkefølge enn i
planprogrammet. Oversikten nedenfor viser angitte tema fra planprogrammet og
hvor de er beskrevet i planbeskrivelsen.
Tabell 1: Temaer som fra planprogrammet og hvor de er beskrevet

Tema fra planprogrammet
Beliggenhet og arealbruk

Kapittel i planbeskrivelsen
5.1 Beliggenhet
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende
arealbruk

Barn og unges interesser

5.10 Barns interesser

Bokvalitet

6.4 Boligmiljø / bokvalitet

Universell utforming

5.12 Universell tilgjengelighet
6.10 Universell utforming

Energibehov og valg av løsninger
Naturverdier

8.13 Energibehov - energiforbruk
5.6 Naturverdier
8.6 Forholdet til kravene i kap II i
Naturmangfoldloven

Miljøfaglige forhold

Miljøfaglige forhold

›

Støy- og luftforurensning

›

›

Grunnforurensning og

›

8.14.4 Støy
8.14.5 Luftforurensning
8.14.6 Forurensning i grunnen

drikkevann
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›

Grunnforhold og radon

Teknisk infrastruktur

›
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5.14 Grunnforhold

5.13 Teknisk infrastruktur
6.6 Tilknytning til infrastruktur

Sosial infrastruktur

5.11 Sosial infrastruktur
6.15 Sosial infrastruktur

Folkehelse og levekår

8.7.
Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Gjennomføring av planen

6.20 Gjennomføring av planen

Risiko og sårbarhetsanalyse

5.17 Risiko- og sårbarhet
(eksisterende situasjon)
8.14 ROS

3.5

Nye utredningstemaer etter fastsatt
planprogram

Etter at bystyret fastsatte planprogram, har planutvalget vedtatt ytterligere
utredningskrav.
I henhold til vedtak i planutvalget 24.09.2020, sak 92/20, jf. vedlegg datert
04.09.20, er følgende temaer utredet:
•

Mobilitetsplan

•

Renovasjon

•

Overvannshåndtering og flomveier

Mobilitetsplan er løst som en utvidelse av konsekvensutredningens tema
"trafikkforhold". Ny temarapport "Mobilitetsplan" fra COWI erstatter tidligere
temarapport "Trafikk" fra COWI. Se nærmere omtale i kapittel 7.5
Trafikkforhold.
En foreløpig renovasjonsteknisk plan er utarbeidet av COWI og følger som
vedlegg. Se nærmere omtale i kapittel 6.17. Plan for avfallshenting/søppelsug.
Sweco har utredet løsninger for overvann og flomveier. Se nærmere omtale i
kapittel 6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett.
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4

Planstatus og rammebetingelser

4.1

Overordnede planer

4.1.1 Fylkesplan for Østfold
Fylkesplanen for Østfold "Østfold mot 2050" ble første gang vedtatt av
Fylkestinget 26. februar 2009 og godkjent i Statsråd 11. mars 2011, mens
rullert versjon ble vedtatt av Fylkesutvalget 22.8.2018. Hovedmålene i
fylkesplan for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. I
gjennomføring av fylkesplanen for Østfold er det utpekt tre prioriterte områder;
Kompetanseutvikling, Fortetting, byutvikling og vern, samt Transport og fysisk
aktivitet.
I fylkesplanens arealstrategi er det påpekt at det er nødvendig å ta hensyn både
til verneinteressene og eksisterende utbyggingsmønster i tettbygde strøk, samt
at fortetting med kvalitet er en viktig strategi for å oppnå best mulig effekt. Det
kreves fortetting for å bygge opp om eksisterende senterstruktur og
kollektivtrafikk, av jordvernhensyn, samt for å redusere transportomfanget og
klimautslippene. Samtidig vil høyere arealutnyttelse bidra til at vi vil få en bedre
byutvikling med god funksjonalitet, hvilket vil bidra til bedre folkehelse.
Hensikten med den reviderte planen (2018) er at den skal gi retning for og
forsterke den utviklingen som er satt i gang. Østfold har fortsatt betydelige
levekårs- og folkehelseutfordringer, og det trengs flere arbeidsplasser. Man må
få effekt av «den nye måten» man organiserer østfoldsamfunnet på. En tettere
og mer kompakt utvikling må bidra til at det blir mindre forurensende biltrafikk,
mindre avgang av dyrka mark, at det utvikles urbane miljøer med nyskapende
næringsliv og skapes bomiljøer som motvirker sosial ulikhet.
Endringsprosessene må fylles med innhold og kvalitet. Det gjøres best i
fellesskap med østfoldsamfunnet, slik fylkesplanen legger opp til.
Fra 2020 ble Østfold en del av den nye Viken fylkeskommune. Frem til nye
planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i
tidligere fylke.

4.1.2 Bypakke Nedre Glomma
I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg
kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om
framtidens transportsystem i området. Gjennom målrettet satsing på
kollektivtransport, sykkel og gange, skal bypakken sørge for at Sarpsborg og
Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor man kan reise effektivt og
miljøvennlig.
Hovedsatsninger i Bypakke Nedre Glomma er:

›

Tiltak for gående og syklende: Sammenhengende sykkelruter i og mellom
byene.
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›

Kollektivtiltak: Miljøvennlige busser, Glommaringen, ny infrastruktur, gratis
fergetilbud med mer.

›

Utbedring av riksvei 110: Første del av utbedringen for riksvei 110 er
strekningen Ørebekk-Simo. Riksvei 110 skal videre utvides til firefelts vei
på strekningen Simo-Grønli-St. Croix.

›

Utbedring av fylkesvei 109: Hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad
er planlagt fire felt sammenhengende med sambruksfelt, gang- og sykkelvei
langs hele strekningen.

›

Ny bru over Glomma i Fredrikstad: Ny bruforbindelse over Glomma med
tilknytning til fylkesvei 109 og riksvei 111 vil avlaste eksisterende
Fredrikstad bru og redusere trafikkmengden gjennom St. Croix-krysset
og Fredrikstad sentrum.

›

Vei og jernbane: Planlegging og utbygging av prosjektene ses i
sammenheng med veiplanlegging og utbygging av jernbane.

4.1.3 Kommuneplan for Fredrikstad kommune
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av bystyret 26. april 2018.
Fredrikstads visjon er "den lille verdensbyen". Fredrikstad skal tiltrekke seg
innbyggere, nye næringer, kompetansemiljøer og arbeidsplasser. For å klare
dette må man spille på lag. Samarbeid mellom kommune, næringsliv, akademia
og frivillighet er nøkkelen til en vellykket samfunnsutvikling
Samfunnsdelen viser til tre innsatsområder:
1. Sosial bærekraft: handler om at alle skal oppleve å være en del av
Fredrikstadsamfunnet og lokalsamfunnet de tilhører.
2. Økonomisk bærekraft: handler om at næringslivet må ha gode rammevilkår
for at det skal kunne utvikles nye næringer, og at eksisterende næringer kan
vokse.
3. Miljømessig bærekraft: krever at man gjør noen grep slik at miljøet rundt oss
kan bestå til glede for de som kommer etter oss. For å skape miljømessig
bærekraft må man redusere klimagassutslipp, tilpasse endringer i klimaet, reise
annerledes, bruke arealene våre på en bedre måte og verne om
naturressursene.
Det er også utarbeidet en arealstrategi til samfunnsdelen. Samfunnsdelen peker
ut de viktigste temaene kommunen skal jobbe med de neste tolv årene.
Arealstrategien viser hva innsatsområdene betyr for hvordan man bruker
arealene. Selve strategien er den skriftlige delen som følger under.
Fredrikstad skal styrke sin posisjon som attraktiv og bærekraftig by gjennom
blant annet Smart Fredrikstad-programmet. Hovedgrepet er å arbeide videre
med fortetting og transformasjon i sentrum.
Byomformingsstrategien skal fortsatt ligge til grunn for videre utvikling. Elva vil
fortsatt være utgangspunktet for utviklingen, med Gamlebyen, Fredrikstad
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Mekaniske Verksted (FMV) og nytt kollektivknutepunkt på Grønli/Dammyr som
tyngdepunkter. Alle skal ha et trygt sted å bo, i egnet bolig. Det skal skapes og
opprettholdes trygge og gode lokalsamfunn, med en variert sammensetting av
boliger. Kultur og kulturminner har en viktig rolle og er en drivkraft i
byutviklingen. Byrommet i form av gater, brygger, parker og plasser må framstå
som innbydende og invitere til aktiv deltakelse. Det må tilrettelegges for
kunstnerisk og kulturell virksomhet, og utvalgte steder må kunne tjene som
midlertidige byrom.
Det er utarbeidet overordnede strategier for all arealplanlegging i Fredrikstad.

›

Oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken gjennom bolig-, areal- og
transportplanlegging. Legge til rette for at veksten i persontransport tas
gjennom gode gang-, sykkel- og kollektivløsninger.

›

Sikre egnede nærings- og industriarealer til eksisterende bedrifter og
nyetableringer.

›

Besøks- og arbeidsintensive næringer skal hovedsakelig ligge innenfor det
som til enhver tid er definert som sentrumsområdet.

›

Byområdet skal gi rom for kunst, attraksjoner og kulturelt særpreg.
Langsiktige samfunnsinteresser knyttet til byens historiske verdier skal
sikres.

›

Utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i
nærmiljøene.

›

Sikre fortetting med kvalitet og en utvikling der arkitektonisk kvalitet blir
ivaretatt.

›

Utvikle sosiale og kulturelle møteplasser med kvalitet i sentrum og i
lokalsamfunnene.

›

Avsette tilstrekkelig areal til offentlig og privat tjenesteyting. Inngå
helhetlige utbyggingsavtaler for nye utviklingsområder.

›
›
›

Sikre klimatilpasning i planleggingen.
Utnytte vårt konkurransefortrinn med sentrumsnære arealreserver.
Forsterke byområdet som tyngdepunkt for befolknings- og
arbeidsplassvekst.

›

Ha en aktiv parkeringspolitikk, med mål om å redusere antallet
overflateparkeringer i sentrum.

›

Bruke kulturminner og kulturmiljøer og Gamlebyens unike rolle som en
ressurs i byutviklingen.

›

Arbeide videre med Tofteberg som nytt felles næringsområde for Nedre
Glomma.

›

Sikre god forvaltning av arealpott gitt i fylkesplan «Østfold mot 2050»

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 18.06.2020
I kommuneplanens arealdel er den største delen av planområdet avsatt til
framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål (felt KB8). Feltet strekker seg
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over deler av Cicignongata. Gatene i planområdet er avsatt til formål vei, med
unntak av del av Cicignongata.

Figur 4: Utsnitt av plankart i kommuneplanens arealdel. Planområdet er felt KB8

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet vist med sort stiplet strek

I bestemmelsene til kommuneplanen (kpl) stilles det krav om reguleringsplan
(kpl § 2.1) og når framtidige byggeområder skal reguleres, må
reguleringsplanen omfatte minst hele det framtidige byggeområdet (kpl § 2.4).
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Planområdet er omfattet av hensynssone H810 Krav om felles planlegging.
Denne gjennomføringssonen omfatter kun planområdet for Cicignon Park.
Planområdet inngår også i bestemmelsesområde #1 (byggegrense, utbyggingsog funksjonskrav). Bestemmelsesområdet omfatter store deler av byen.

Figur 6: Bestemmelsesområde #1, vist med lys blå strek

Ferjestedsveien og de delene av Cicignongata som er regulert til veg, inngår i
hensynssone H570 Kulturmiljø. I hensynssonen bør hensynet til kulturmiljøene
og de antikvariske verdier være førende for arealbruken og for bygge- og
anleggstiltak. Generelle bestemmelser for kulturmiljøer bør vektlegges sterkt i
områder med hensynssone kulturmiljø. Dette fremgår av
kommuneplanbestemmelsene punkt 37.5.
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Figur 7: Grense for hensynssone H570 vist med lys blå strek.

I Ferjestedsvegen er det fremtidig turvegtrase, vist med bred rød stiplet strek på
kommuneplankartet. Turvegtraseen går fra Bryggeriveien til Toldbodbrygga, via
Lykkeberg, Kirkeparken og Ferjestedsvegen.
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Bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel inneholder egne
føringer for Cicignon Park, basert på tidligere vedtak i planutvalget:
8 Cicignon park
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6, 7 og 8
Bestemmelsene er basert på prosessveiledende beslutning i planutvalget
01.03.2018.
8.1 Bevaring av bygninger
Jernbanegata 13 og 15 videreføres og settes i stand. Bør reguleres til
hensynsone kulturmiljøi reguleringsplan.
8.2 Gateløp
Ny bebyggelse skal gis kvartalsstruktur, som tilnærming til resten av Cicignon.
Parken mellom høyblokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares.
Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp.
8.3 Høyblokkene
a. Høyblokkene beholdes og transformeres til boligformål. Høyblokkene
tillates påbygget med tre etasjer over eksisterende gesims for
pasientblokkene. Høyblokkene tillates tilbygget slik at total bredde og
lengde økes med maksimalt 6,0 meter.
b. 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 framstår som
tvillingbygg.
c. Parken mellom høyblokkene og trerekken langs Ferjestedsveien skal
bevares.
8.4 Høyder for ny bebyggelse
a. 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.
b. 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.
8.5 Gatebredder
Kvartalsstrukturen opprettes i planområdet ved følgende plasseringer og
bredder på gaterom:
o

Welhavens gate opprettholdes i 12,5 m bredde.

o

Kongens gate forlenges gjennom planområdet fra Cicignongata til
Jernbaneparken i 13,0 m bredde.

o

Ths W Swartz gate forlenges sørover til Kongens gate i 12,5 m bredde.
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Kommuneplanbestemmelsene punkt 10.1 gir generelle regler om maksimalt 5
etasjer for boligbebyggelse. I punkt 10.2 er det gitt unntak for dette, blant
annet for Cicignon Park. I punkt 10.2 e Byggeområder med krav til
gjennomsnittlig høyde målt fra gjennomsnittlig gatenivå er det bestemmelser
om 18 m maksimal gjennomsnittlig gesimshøyde og maksimal byggehøyde 24
m.

Figur 8: Utdrag av tabell i kommuneplanbestemmelsene punkt 10.2e. Bestemmelser er
skrevet med vanlig tekst, retningslinjer er skrevet i kursiv.

Kommuneplanbestemmelsene punkt 10.3 (punkt a – f) gir en rekke tilleggskrav
til angitte byggehøyder. Blant annet tillates på visse vilkår 4,0 m større høyde
der det er kvartaler med frittstående bygningskropper.
Av andre relevante bestemmelser i kommuneplanen nevnes her:
punkt 13 har detaljerte krav til uteoppholdsareal og lekeplasser.
punkt 16.2 stiller krav om mobilitetsplan.
punkt 17 og 18 gir detaljerte krav til parkering for henholdsvis bil og sykkel
punkt 21 stiller krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg
punkt 22 stiller krav om renovasjonsteknisk plan
punkt 24 stiller krav om at reguleringsplaner skal identifisere, dimensjonere og
sikre arealer for overvannshåndtering og flomveier.

4.1.4 Kommunedelplan for klima (2019-2030)
Fredrikstads klimaplan (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5.
september 2019 av bystyret. I klimaplanen tar «den lille verdensbyen» sitt
ansvar for global utvikling på alvor, og planen har følgende hovedmålsettinger:

›

Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent
sammenliknet med 2016.

›

Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null CO2-utslipp
innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i
Fredrikstad.

›

Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen
2050
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Klimaplanen legger ambisjonsnivået for klimaarbeidet gjennom de overordnede
målsettingene som beskrives i planens første del. Disse målsettingene
konkretiseres gjennom de tre områdene mobilitet, bygg og anlegg og
ressursbruk.
Målet for mobilitet er at Fredrikstad skal være en kompakt by der klimavennlig
transport bidrar til å løse klimautfordringene. Strategien for å nå dette er:

›

Prioritere høy arealutnyttelse i sentrumsområdet og nær knutepunkt for
kollektivtransport.

›

Utvikle en by der de funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen ligger i
gang- og sykkelavstand.

›
›

Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger.
Utvikle analysegrunnlag for transportsystemet, slik at de beslutninger som
tas sikrer god måloppnåelse.

›

Utvikle et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar
til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Målet for bygg og anlegg er at Fredrikstad er en kompakt by der
nye og eksisterende bygg bidrar til å løse klimautfordringene. Strategien for
dette er:

›

Basere utbygging på sirkulær tankegang, miljøvennlige materialer og
energiløsninger og lave klimagassutslipp.

Målet for ressursbruk er at Fredrikstad er en grønn by, hvor ansvarlig
produksjon og forbruk prioriteres. Strategiene for å nå dette er:

›

Redusere utslippene som oppstår andre steder som en konsekvens av vårt
forbruk.

›

Forbruk dekkes gjennom lavest mulig bruk av ressurser.

4.1.5 Kommunedelplan for bolig - Boligpolitisk plan for
Fredrikstad kommune
Planen er en overordnet boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune, med et
bredt perspektiv, jfr. det boligpolitiske målet i kommuneplanen (Fredrikstad med
egnet bolig for alle). Planen skal være helhetlig, og blant annet omhandle behov
for studentboliger, ungdomsboliger, boliger for eldre og tilgang på boligtomter
for å takle framtidig befolkningsvekst.
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Mål med kommunedelplanen er å:

›

Sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig
bærekraft

›

Sikre en boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å
bo

›

Bidra til at alle skal bo trygt og godt

Målgruppe er:

›

Vanskeligstilte på boligmarkedet - flere skal eie egen bolig og færre skal
være bostedsløse

›

Studenter - bidra til vesentlig bedre dekning av studentboliger i byen

›

Personer i etableringsfasen - bidra til en enklere vei inn i boligmarkedet

›

Eldre - bidra til at eldre kan bli boende lenger i egen, egnet bolig

›

Utbyggere - bidra til at kommunen er en mer attraktiv og profesjonell
samarbeidspartner

Boligbyggeprogrammet kan sees på som en handlingsdel, både for boligpolitisk
plan, og for kommuneplanens arealdel. Boligbyggeprogrammet viser en tolvårig
utvikling av boligbyggingen. Førende for programmet er mål om fordeling av
boligbygging: 50 % innenfor byområdet, 40 % i tettstedet, 10 % i
lokalsentrene. I programmet ligger det for sykehusområdet inne 40 boliger pr år
i perioden 2018 – 2026.

4.1.6 Kommunedelplan for InterCity dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg
Nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal gi flere tog, kortere
reisetid og færre forsinkelser på Østfoldbanen.
Satsingen skal også bidra til utvikling av klimavennlige og mer attraktive byer.
Med stasjoner sentralt i byene legger man til rette for større aktivitet i
sentrumsgatene og at flere kan gå, sykle eller benytte kollektivtransport til
stasjonen.
Status: Planen for Seut-Grønli-Rolvsøy og Borg bryggerier-Sarpsborg stasjonKlavestad har vært på høring i 2019/2020. Planen for Rolvsøy-Borg bryggerier
var på høring fra 10.8-16.10 2020. Bystyret i Fredrikstad vedtok 05.11.2020
kommunedelplanen for Seut til Rolvsøy med ny stasjon på Grønli.
Ny stasjon på Grønli blir liggende ca. en kilometer nord-nordvest for dagens
stasjon.
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Figur 9: Utsnitt av plankart Kommunedelplan for dobbeltspor Seut-Rolvsøy og ny rv. 110
Simo-St. Croix (Kilde: Bane NOR)
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Gjeldende reguleringsplaner

4.2.1 Reguleringsplan for Cicignon
Hele planområdet inngår i reguleringsplan for Cicignon (planID 0106220),
vedtatt 13.03.1986, med senere endringer vedtatt 12.10.1993. I planen er det
tidligere sykehusområdet avsatt til byggeområde for offentlige bygninger.
Områdene omkring er regulert til trafikkområder og boligformål. Cicignonparken
(også kalt "Sjømannsparken") og Jernbaneparken er regulert til friområder
(park).
For det tidligere sykehusområdet er reguleringsplanen i strid med senere vedtatt
kommuneplan for Fredrikstad. Kommuneplanen går da foran reguleringsplanen.
Motstriden mellom de to planene gjelder forhold som berører omgivelsene i en
slik grad at det utløser krav om ny planprosess/omregulering.

Figur 10: Gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for Cicignon.

4.3

Tilgrensende planer

Planområdet grenser til gjeldende reguleringsplan for Cicignon i nord, vest og
syd. I øst grenser planområdet til reguleringsplan for Cicignon skole og
jernbanebrygga, (planID 016481), vedtatt 28.02.2002.
Reguleringsplan for Cicignon skole og jernbanebrygga omfatter Cicignon skole
og områdene vest for planområdet mellom Jernbanegata og Glomma. Området
er regulert til offentlige bygg/skole (Cicignon skole), boliger med tilhørende
anlegg, og blandet formål – parkering, forretning/ kontor, bolig (området ved
jernbanestasjonen).
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Figur 11: Oversikt over tilgrensende reguleringsplaner. (Kilde: Fredrikstad kommune og
COWI).

Figur 12: Reguleringsplan for Cicignon skole og jernbanebrygga, plankart
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Temaplaner

4.4.1 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad
Planen er en overordnet temaplan. Den viser ambisjonen og prinsippene for
hovedsykkelveinettet, men uten å være juridisk bindende. Planen ble vedtatt
10.8.16.
Strategidelen viser prinsipper for lokalisering og standard for
hovedsykkelveinettet i Fredrikstad og Sarpsborg. Handlingsdelen viser
tiltaksbehov og ansvarsfordeling mellom kommunene, fylkeskommunen og
staten. Den inneholder også en liste over prioriterte tiltak. Det er vedlagt kart og
beskrivelser av alle ruter.
Den prioriterte tiltakslisten skal ligge til grunn for prioritering av sykkeltiltak i
Bypakke fase 2 og senere faser, samt i en eventuell bymiljøavtale i Nedre
Glomma. Planen skal også brukes i kommunenes arbeid med areal- og
transportplanlegging.
Konkret innvirkning på planforslaget:
I prioritetsnivå 1 (tiltak som er finansiert og vil gjennomføres først), ligger rute
4.7 Ferjestedsveien – Phønixgate (fra Fergestedet til Tordenskioldsgate). Her
skal det etableres 600 m tosidig sykkelfelt. Fredrikstad kommune har ansvaret.
I prioritetsnivå 3 (tiltak som prioriteres, men gjennomføres senere), ligger rute
4B.1 Jernbanegata – langs jernbanen til St. Croix (fra Ferjestedsveien til St.
Croix).

Figur 13: Hovedsykkelveinett i Fredrikstad sentrum
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4.4.2 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
Arbeid med trafikksikkerhet er prioritert i Fredrikstad gjennom mange år, og
trafikksikkerhetsplanene gir grunnlaget for utvikling og prioritering av strategier
og tiltak for å gjøre Fredrikstadsamfunnet stadig mer trafikksikkert.
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 ble vedtatt i bystyret 05.09.2019.
Hovedhensikten med planene er å øke og samordne kommunens innsats i
trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og
utrygghetsfølelse, spesielt hos myke trafikanter.
Planen består av tre hoveddeler:

›

Analysedelen: inneholder en beskrivelse av Fredrikstad kommune og en
analyse av trafikkulykker i Fredrikstad i periodene 2006-2009, 2010-2013
og 2014-2017. I tillegg beskrives innspill til planen som har kommet fra
kommunens innbyggere, lokalsamfunn, foreninger, skoler osv.

›

Strategidelen: omhandler visjoner og mål med trafikksikkerhetsarbeidet på
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

›

Handlingsdelen: inneholder en prioritert oversikt over trafikksikkerhetstiltak
med handlingsprogram og investeringsbehov.

Sykkelfelt og planlegging av eventuell enveisregulering i Ferjestedsveien
(strekning 4.7) ble gitt midler i perioden 2019-2020 (0,5 mill.)

4.4.3 Overvannsrammeplan
Overvannsrammeplanen for Fredrikstad kommune ble vedtatt 08.11.2007.
Målsettingen med planen er å skape en bevissthet blant kommunale og private
utbyggere om overvannsproblematikk og overvannshåndtering etter moderne
ideer om bærekraftige prinsipper. For alle utbyggingsområder gjelder at det skal
foretas en faglig vurdering av krav til overvannshåndtering før regulerings- og
byggearbeider starter.

4.4.4 Barnehage og skolebruksplan for Fredrikstad 201525
Barnehage- og skolebruksplanen skal gi en samlet oversikt over arealbehov og
investeringsbehov i barnehager og grunnskoler i Fredrikstad kommune. Planen
inngår som en del av plangrunnlaget for Fredrikstad kommunes virksomhet.
Når det gjelder Cicignon skole uttales følgende: "Cicignon skole ble rehabilitert
og utvidet for 251 millioner kroner i årene 2007-2008. Etter utbyggingen har
skolen en kapasitet på ca. 550 elever fordelt på 1.-10.trinn – i tillegg til
innføringsklasse. Som følge av forventet elevtallsvekst vil skolen innen kort tid
få kapasitetsproblemer. Det er svært begrensede muligheter for utvidelse av
skolen."
Om skolestruktur uttales: "Det må gjennomføres en nøye fordeling av elever
mellom skolene i sentrum også de kommende årene. Det må etableres ny
skolekapasitet innenfor skolens inntaksområde.
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Fredrikstad kommune har ifølge planen full behovsdekning, men det er fortsatt
stort press på barnehageplasser i sentrale deler av Fredrikstad. Det er et klart
ønske om å etablere flere kommunale barnehageplasser. Befolkningsveksten er
størst i sentrum og det er en utfordring å skaffe flere barnehageplasser her.
Administrasjonen vurderer at den optimale størrelsen på en barnehage i
Fredrikstad kommune bør være en 6 avdelings barnehage med 2 småbarns
avdelinger og 4 avdelinger for barn over 3 år. Ifølge planen bør alle barnehager i
Fredrikstad ha tilgang til skog og lavvo i sitt nærområde.

4.5

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

4.5.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging
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 til rette 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.
Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot
sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.
Utvikling av nye, større boligområder må sees i sammenheng med behovet for
infrastruktur.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og
livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel og gange
som transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet
for næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle.

4.5.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen
Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte
og store nok lekearealer i nærmiljøet. Ved omdisponering av arealer som i
planer er avsatt til fellesareal eller friområde og som er i bruk som eller er egnet
for lek, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. Retningslinjene har til
formål å:

›
›

Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
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›

Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i
konflikt med andre hensyn/interesser.

4.5.3 Statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal
også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning).
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5

Beskrivelse av planområdet,
eksisterende forhold

5.1

Beliggenhet

39

Cicignon Park ligger sentralt i bydelen Cicignon, på vestsiden av Glomma, vis-avis gamlebyen i Fredrikstad. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til
Fredrikstad jernbanestasjon og er en del av sentrumsområdet i Fredrikstad.

Figur 14: Oversiktskart Cicignon Park. (Kilde: Fredrikstad kommune 03.06.2016)
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Figur 15: Planområdets avgrensning. (Kilde: COWI AS)

Planområdet er i dag bebygd og eksisterende bygningsmasse utgjør om lag 35
000 m². Fredrikstad sykehus har flyttet ut av bebyggelsen innenfor planområdet
og det meste av bygningsmassen står nå tom. Mindre arealer er opparbeidet
som parkområder. Planområdet utgjør total ca. 36,8 dekar.

5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet er preget av tidligere arealbruk og består i hovedsak av fraflyttet
sykehusbebyggelse.
Bydelen Cicignon er del av det sørlige sentrumsområdet i byen, som har i
overkant av 2 000 innbyggere. Selv om området regnes som en del av
Fredrikstad sentrum, ligger det noe utenfor selve sentrumskjernen med
handlegate og serveringssteder. Cicignon bydel er en del av levekårssonen
Sentrum Syd, som til Fredrikstad å være har en relativt høy andel
blokkbebyggelse. Fredrikstad Jernbanestasjon er lokalisert like ved, samt
nærhet til en rekke bussruter. Dette gjør området attraktivt med tanke på
mobilitet uten bil. Sentralt finner man også Cicignon barne- og ungdomsskole.
Øst for planområdet ligger et byområde med boliger, St. Croix skole og Glomma.
Mot nord ligger Østfoldbanen, Fredrikstad stasjon og Jernbaneparken. Nord for
jernbanen ligger boligområdene på Kapelfjellet, Bydalen og Dammyr. Mot vest
ligger bykvartaler og villaområder, tidligere St. Josephs hospital, Fredrikstad
domkirke med kirkeparken, biblioteket, samt en del kafeer og butikker. Mot sør
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ligger villabebyggelse, tollboden og Cicignonparken (også kalt
"Sjømannsparken"). Dette området grenser i sør mot Glomma, som her deler
seg i Østerelva og Vesterelva. På motsatt side av elva ligger Isegran fort.

5.3

Stedets karakter

Struktur og estetikk/ byform
Bydel Cicignon er bygget på en stringent byplan, der gateløpene er ført rettlinjet
gjennom området, i et tilnærmet kvadratisk rutemønster. Bebyggelsen i
området er hovedsakelig bolighus i to og tre etasjer som følger de gateløpene.
Enkelte, gjerne eldre veifar og gaterom skjærer utenom "kvadraturen" og
medfører et avvik fra det regulære mønsteret, et eksempel på dette er
Ferjestedsveien.

Figur 16: Venstre: Bebyggelse i Ferjestedsveien ved sykehuset. Høyre: Ferjestedsveien i
retning vest fra krysset ved Cicignongata. (Foto: COWI AS)

Cicignon ligger på et hevet platå, skrånende mot sørvest, og har derfor gode
solforhold. Slik bidrar bydelen til å knytte forbindelsen mellom elvelandskapet i
sør, Domkirkeparken, Jernbaneparken med fergeleiet, Torvbyen, og den nye
mulige jernbanestasjonen på Grønli.
Planområdet har en tydelig og definert plassering i Cicignon bydel der det ligger
sentralt i nordøst øverst på platået. I dag danner bebyggelsen i planområdet en
tydelig kontrast til bydelen omkring. Sykehusbygningene med sine store volum
og byggehøyder, modernistiske arkitektur, samt plassering til dels på tvers av
kvartalsstrukturen, skiller seg ut fra øvrig bebyggelse på Cicignon, som i
hovedsak består av villabebyggelse og kvartalsbebyggelse.
Eldre plankart fra 1889 og 1912 viser at det forelå planer om opprettelse av
gateløp og bygninger i kvartalsstruktur, men dette har ikke blitt fullt ut realisert.
Kvartalsstrukturen kan likevel sies å være en del av stedets karakter og
grunnleggende urbane struktur.

Eksisterende bebyggelse
Bebyggelsen på det tidligere Fredrikstad sykehus består av to høyblokker i
sørvest, det lavere administrasjonsbygget i nordvest, samt flere på- og tilbygg,
og solitærbygg av ulik størrelse og utforming. Bebyggelsen vest for Welhavens
gate danner i hovedsak et sammenhengende volum.
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Mot sørøst ligger tre frittliggende lavblokker, samt to tidligere villaeiendommer.
Nord i planområdet ligger Dronningens gate 3, en tidligere byvilla, og på hjørnet
Dronningens gate x Cicignongata ligger Dronningens gate 5.

Figur 17: Eksisterende bebyggelse. (Foto: Google Maps)

Figur 18: Til venstre: den vestre høyblokken (blokk B) og lavblokken, sett fra
Ferjestedsveien. Til høyre: den østre høyblokken (blokk A), sett fra
Ferjestedsveien. (Foto: COWI AS)
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Landskap

Topografi og landskap

Figur 19: Det relativt flate kystlandskapet. Utsikt fra høyblokken blokk A. (Foto: COWI AS)

I norsk målestokk er landskapet i hele Østfold relativt flatt. Også planområdet
for Cicignon Park ligger i et landskap uten store høydeforskjeller, men noen
lokale topografiske forskjeller er det likevel innenfor planområdet. Dronningens
gate på nordsiden av planområdet er det høyeste punktet, med markert fall til
både vestover og østover. Det er tilsvarende fallende terreng sydover fra
Dronningens gate til Ferjestedsveien.
Høydeforskjellene innenfor planområdet illustreres av gatebildene nedenfor.

Figur 20: Dronningens gate, sett vestover. (Foto: COWI AS)
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Figur 21: Welhavens gate, sett nordover fra Ferjestedsveien. (Foto: COWI AS)

Solforhold
For å lette sammenlikningen mellom dagens situasjon og fremtidig situasjon, er
solforhold i dagens situasjon nærmere beskrevet sammen med
utbyggingsalternativene, i kapittel 7.6.2 Sol- og skygge.

Lokalklima
For å lette sammenlikningen mellom dagens situasjon og fremtidig situasjon, er
lokalklima i dagens situasjon nærmere beskrevet sammen med
utbyggingsalternativene, i kapittel 7.6.1 Lokalklima.

Estetisk og kulturell verdi
Mange vil mene at bydelen Cicignon med sin kvartalsstruktur og relativt lave
bebyggelse er en bydel med estetiske kvaliteter. Innenfor planområdet er det
enkelte bygninger med høy arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi, men de
fleste bygningene har relativt lav egenverdi. Dette er nærmere beskrevet i det
etterfølgende kapittelet 5.5 Kulturminner og kulturmiljø.
Den tidligere sykehusbebyggelsen er plassert på en måte som bryter med
kvartalsstrukturen i bydelen. Bygningene er ikke orientert parallelt med
tilstøtende gater og bebyggelse, stenger for naturlige siktlinjer og representerer
andre arkitektoniske og estetiske idealer enn bebyggelsen i småkvartalene i
nabolaget.
Grønnstrukturen i området bidrar positivt og trerekken langs Ferjestedsveien er
nok i sin tid plantet av estetiske årsaker. I kulturhistorisk stedsanalyse er både
trerekken og sykehusparken er vurdert å høy kulturhistorisk verdi.
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Kulturminner og kulturmiljø

Kulturmiljø er et av temaene i konsekvensutredningen av planforslaget. I
foreliggende rapporter er både stedets historie og dagens situasjon fyldig
omtalt. For nærmere informasjon henvises det til kapittel 7.3 Kulturmiljø.
Her følger en kort oppsummering av verneverdier i området i dag, basert på
vurderingene i foreliggende utredning fra WSP Engineering AS.

›

Sykehusparken, trerekken i Ferjestedsveien og Welhavens gate har høy
kulturhistorisk verdi.

›
›

Dronningens gate 3 har meget høy arkitektonisk verdi
Blokk A og nordfløyen og blokk B med mellombygget er vurdert å ha høy
arkitekturhistorisk verdi.

Av rapporten fremgår det også at Jernbanegata 13 og 15 har høy verneverdi.
Etter at planområdet ble redusert, ligger disse bygningene utenfor planområdet
I landsverneplan for helsesektoren er St. Josephs hospital, som ligger
umiddelbart utenfor planområdet, klassifisert til verneklasse 2. Det tidligere
sentralsykehuset inngår ikke i landsverneplanen. WSP sine vurderinger må sees
i lys av dette. Kulturminnene har ikke regional eller nasjonal vernestatus.

Figur 22: Verneverdier i planområdet. Illustrasjon av foreslått handlingsrom. (Kilde: DIVEanalyse Cicignon Park", utarbeidet av WSP Engineering AS 05.01.2018)
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Figur 23: Dronningens gate 3. (Foto: COWI AS)

5.6

Naturverdier

Grønnstrukturen i planområdet består i stor grad av parkmessige arealer
omkring høyblokkene i vest og lavblokkene i øst.

Figur 24: Rekke med lindetrær i Ferjestedsveien, sett i retning vest fra krysset ved
Welhavens gate. (Foto: COWI AS)
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Figur 25: Utsnitt fra naturbase.no som viser viktige naturtyper i området. Deler av
lindealléen i Jernbaneparken (avmerket som del av en viktig naturtype)
ligger innen østre del av planområdet. (Kilde: Fredrikstad kommune)

Langs Ferjestedsveien i søndre del av planområdet, vokser en gammel
linderekke bestående av 9 trær. Som en slags fortsettelse av denne trerekken
står ett tre som er trukket litt inn i Welhavens gate. Fra Glacisgaten er rekken
tosidig. Trerekken er plantet på kommunal grunn, men rotsonen strekker seg
inn på sykehusområdet. Alderen på trerekken anslås til å være ca. 160 år. Alle
trærne er i klimaksfasen og har potensielt mange år igjen å leve.

Figur 26: Flyfoto av Fredrikstad ca. 1930 som viser alléen i Ferjestedsveien, markert med
rød sirkel. (Kilde: Østfold fylkes billedarkiv)

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført registering av trær på
eiendommen. Trærnes tilstand og livspotensial er vurdert. Rapport fra
registreringen følger som vedlegg til planforslaget.
Langs Dronningens gate vokser det to store trær som er innenfor
planavgrensningen. Det ene er en gammel hul lind. Treet tilhører naturtypen
store gamle trær og er bevaringsverdig. Inne på sykehusområdet er det plantet
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en rekke ulike trær. Trærne er forholdsvis unge, med unntak av en middels stor
platanlønn ved hovedinngangen.

Figur 27: Registrering av trær og kategori: grønn=bevaringsverdig, gul=kan bevares,
rød=anbefalt fjernet. (Kilde: COWI AS)

5.7

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk,
uteområder

I planområdet er det parkmessige uteområder ved høyblokkene. Øvrige
uteområder er for det meste uegnet til rekreasjonsbruk slik de fremstår i dag.
Heller ikke uteområdene ved blokkene er spesielt attraktive som
rekreasjonsområder. I influensområde rundt planområdet derimot, finnes det
flere parker som egner seg meget godt til rekreasjonsbruk. Jernbaneparken og
Cicignonparken (også kalt "Sjømannsparken") ligger henholdsvis nordøst for og
sør for planområdet, mens Domkirkeparken ligger mot vest ved Fredrikstad
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domkirke. Parkene fungerer som areal for opphold, rekreasjon og som
forbindelseslinje for gående og syklende fra stasjonen til Glomma og videre til
Gamlebyen eller langs elvebredden til sentrum.

Figur 28: Park, idrett og kultur. (Kilde: Fredrikstad kommune)

Figuren over viser eksisterende tilbud i kategorien park, idrett og kultur.
Innenfor kartutsnittet finnes det seks parker og flere anlegg for idrett og kultur.
200 m er angitt avstand til kvartalslekeplass i kommuneplanen. Innenfor 200 m
avstand fra Cicignon Park ligger Jernbaneparken og Cicignonparken.
Tabell 2: Parker i 200 m avstand

Cicignonparken

5,6 daa

Jernbaneparken

17,3 daa

Ny park (felt GP1 i planforslaget)

2,7 daa

Arealkrav til kvartalslekeplass

1,5 daa

Arealkrav til nærmiljøpark ved skoler

15,0 daa

400 m er angitt avstand til nærmiljøpark i kommuneplanen. Innenfor 400 m
avstand fra Cicignon Park ligger, i tillegg til Jernbaneparken og Cicignonparken,
Lykkebergparken, Bibliotekparken og Kirkeparken. Innenfor 400 m avstand
ligger også Tollbodplassen, Strandpromenaden og Glommastien.
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Tabell 3: Parker i 400 m avstand

Lykkebergparken

16,9 daa

Bibliotekparken

17,3 daa

Kirkeparken

24,8 daa

Tollbodplassen

6,9 daa

Arealkrav til områdelekeplass

5,0 daa

Figur 29: Parker i nærområdet. (Kilde COWI AS)

5.8

Landbruk

Det er ingen jordressurser eller tradisjonelle landbruksinteresser innenfor
planområdet.

5.9

Trafikkforhold

Kjøreatkomst
Planområdet har kjøreadkomst fra alle gatene i ytterkant av planområdet –
Ferjestedsveien, Cicignongata, Dronningens gate og Welhavens gate. Welhavens
gate er skiltet som blindvei inn i planområde fra nord.

Veisystem
Vei- og gatenettet rundt det tidligere Fredrikstad sykehus har en viss grad av
kvartalsstruktur med diverse lokale gater som slutter seg til omkringliggende
samlegater og hovedveinettet. Hovedveinettet består av fv. 108 som starter i
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rundkjøringen med stamveien rv. 110 og går sørvestover i retning Hvaler blant
annet over Kråkerøybrua. Rv. 110 går også østover via Fredrikstad bru til E6
sørover i retning Halden og Sverige. Nordover fra St. Croix-krysset går rv. 110
delvis parallelt med jernbanen i retning E6 nordover mot Moss og Oslo.
Samlegatene rundt planområdet består av Hans Jacob Nielsens gate som går
østover fra rundkjøringen med fv. 108 til Fredrikstad stasjon. Videre sørover går
samlegaten Jernbanegata som ligger rett øst for planområdet fram til T-krysset
med Ferjestedsveien som er samlegaten som ligger rett sør for planområdet.
Ferjestedsveien strekker seg østover fram til krysset med blant annet J. N.
Jacobsens gate. Herfra er samlegater på hver side av Kirkeparken mot fv. 108 i
henholdsvis J. N. Jacobsens gate og Nygaardsgata. Planområdet knytter seg
også til Fredrikstad sentrum via St. Croix gate eller via Tordenskiolds gate.
Fartsgrensene på det omtalte veinettet er 50 km/t. Rv. 110 har imidlertid 60
km/t fartsgrense over Fredrikstad bru. Det er ingen signalanlegg på vei i
nærområdet.

Trafikkmengde
Trafikken er stor på hovedveinettet, mens lokalveinettet har mer beskjeden
trafikk. Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) har rv. 110 en årsdøgntrafikk
(ÅDT) på ca. 27 000 over Fredrikstad bru, mens på rv. 110 nord for St. Croix er
ÅDT ca. 22 500. Disse trafikkmengdene tilfredsstiller begge kriterier for en 4felts utforming. Fv. 108 har på sin side en ÅDT på ca. 11 000 mellom St. Croix
og Kråkerøybrua. Tungtrafikkandelen på hovedveinettet er ca. 6 – 8 %.
I følge NVDB har samlegatene rundt planområdet en trafikk som varierer
mellom ÅDT 1 000-3 500. Det vurderes at det er stor usikkerhet knyttet til disse
tallene fordi sykehuset nå har flyttet vekk fra området.

Ulykkessituasjon
De registrerte personskadeulykkene fra 10-års perioden 2009-2019 er vist i
figur 30.
Det er registrert fem ulykker i J. N. Jacobsens gate i perioden. Tre av disse
involverer myke trafikanter, hvorav to er fotgjengere.
I krysset Kongens gate x Ridehusgata er det registrert én sykkelulykke.
I Dronningens gate x Cicignongata er det registrert to ulykker, begge mellom
trafikanter på kryssende retninger. I et av uhellene er en sykkel involvert.
I rundkjøringen Ridehusgata x Hans Jacob Nielsens gata er det registrert tre
personskadeulykker. To involverer fotgjengere – i ett tilfelle er fotgjengeren
påkjørt av en ryggende bil.
Det er i St. Croix-rundkjøringen registrert åtte ulykker i perioden. Disse
analyseres ikke her.
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Figur 30: Registrerte trafikkulykker med personskade for 10 års-perioden 2009-2019.
(Kilde: NVDB, Kartgrunnlag Openstreetmap)

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er tilrettelagt for myke trafikanter med fortau for gående i alle gatene og
sykkelfelt i Ferjestedsveien. Se ovenstående avsnitt om ulykkessituasjon.
Plan for hovedsykkelveinett er vist i kapittel 4.4.1 Hovedsykkelveier i Sarpsborg
og Fredrikstad. Ferjestedsveien og Jernbanegata inngår i hovedsykkelveinettet.

Kollektivtilbud
Planområdet ligger sentralt i forhold til dagens kollektivsystem i Fredrikstad.
Fredrikstad stasjon ligger bare 1-200 m fra planområdet. I forbindelse med
planene for utbygging av InterCity (IC) langs Østfoldbanen er det vedtatt å
flytte Fredrikstad stasjon til Grønli-området rett nord for sentrum. Også den nye
stasjonen på Grønli vil ligge relativt nært planområdet (ca. 1 km fra).
Nærmeste bussholdeplass for TIMEkspressen til planområdet er Domkirken
langs fv. 108 ca. 3-400 m fra planområdet. Fredrikstad stasjon er også
endepunkt for flere busslinjer. Gjennom Kvadraturen går det dessuten lokale
busslinjer. Stambusser har stopp i St. Croix gate og bussene til Kråkerøy har
stopp i Riddervollsgate.

5.10 Barns interesser
Planområdet er i dagens situasjon ikke spesielt tilrettelagt med tilbud for barn
og unge. Det er sammenhengende parkmessige arealer, særlig omkring
høyblokkene (blokk A og B) og lavblokkene, men arealene er ikke spesielt
tilrettelagt for barn. Det finnes en tidligere, inngjerdet lekeplass mellom
høyblokkene, men denne fremstår utidsmessig og nedslitt.
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Planområdet fremstår i dag som en barriere i forhold til lokale gang/sykkelruter. Sykehusbebyggelsen legger beslag på flere kvartaler og stenger
flere gateløp. Gatene i området fremstår av ulik kvalitet og standard. De
varierende forholdene gir redusert kvalitet på arealer som barn og unge beveger
seg på.
Av parkene i planområdets influensområde er det særlig Cicignonparken (også
kalt "Sjømannsparken") som er mye brukt til lek og rekreasjon. Jernbaneparken
er i mindre grad i bruk av barn og unge. Sørøst for Jernbaneparken ligger et
stort og tilrettelagt lekeareal som tilhører Cicignon barne- og ungdomsskole.

5.11 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet
Det ligger en skole i umiddelbar nærhet til planområdet. Cicignon skole er en
barne- og ungdomsskole med ca. 550 elever. Skolen opplever elevtallsvekst og
kapasitetsproblemer, samtidig som det er begrensede muligheter for utvidelse
av skolen. Det er behov for å utvide skolekapasiteten innenfor skolens
inntaksområde. Investeringsbehovet i Barnehage og skolebruksplan 2015- 2025
var satt til 100- 150 elevplasser, der behovet er noe større på barneskolen enn
ungdomsskolen. Det foreslås blant annet kortsiktig paviljongløsning, men at
man på lengre sikt omgjør skolen til en ren barneskole og at det opprettes en ny
ungdomsskole i samme inntaksområde.

Figur 31: Skoler i området. Inntakssoner barneskole vist med blå strek.
(Kilde: geo.fredrikstad.kommune.no)
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Figur 32: Inntakssoner ungdomsskole. (Kilde: geo.fredrikstad.kommune.no)

Barnehagedekning
Fredrikstad kommune har 82 barnehager. Ingen av dem ligger innenfor eller i
umiddelbar nærhet til planområdet. Barnehagene i Fredrikstad har i snitt 5,6 m²
leke- og oppholdsareal per barn. Dette er omtrent likt med nasjonalt
gjennomsnitt, som er 5,7 m².

Figur 33: Barnehager i nærheten av Cicignon Park. (Kilde: barnehagefakta.no)
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5.12 Universell tilgjengelighet
På et overordnet nivå byr området på utfordringer for orienteringshemmede.
Strukturen i planområdet bryter med den enkle og logiske gatestrukturen i
området. Cicignongata er stengt av et bygg og kvartalsstrukturen som er i
nabolaget finner man ikke igjen i planområdet.
Parkering for personer med bevegelseshemning er etablert i forbindelse med det
tidligere sykehuset, både i Cicignongata ved St. Josephs gate og på
parkeringsplassen med innkjøring fra Cicignongata nær Kongens gate.
Topografien i området gir stigningsforhold som ikke er innenfor kravene for veier
og fortau i Dronningens gate, mellom Cicignongata og Welhavens gate.

Figur 34: Dronningens gate øst for Cicignongata er bratt. (Foto: Google Maps)

Figur 35: Dronningens gate vest for Welhavens gate er bratt. (Foto: Google Maps)
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Forhold knyttet til eksisterende byggverk er ikke kartlagt. Ved eventuell
ombygging eller bruksendring forutsettes det at byggene utformes etter krav om
universell utforming, slik dette er nedfelt i lov og forskrifter.

5.13 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Det er et godt utbygd vann- og avløpsnett i området og det ligger kommunale
vann- og avløpsledninger i alle gatene rundt planlagte kvartaler.

Trafo
Helt syd i planområdet ligger det en trafo, i kjelleren i det gamle sykehuset.

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Det elektriske forsyningsnettet i området er godt utbygd. Det ligger
høyspentkabler i gatene på tre sider av planlagt bebyggelse. Det er ingen
kapasitetsbegrensninger på dagens høyspenningsnett. I alle gatene rundt
planområdet ligger det lavspentkabler. Det ligger fjernvarme i området. I gatene
rundt planområdet ligger det telekabler, kabel-TV og fiberkabler.
Fredrikstad fjernvarme leverte varme til Sykehuset siden 2004, om lag 10 GWh
varme årlig. Maksimal effekt levert (fratrukket dampleveranse) var 5,5 MW.
Sykehuset ble forsynt med varme fra 4-5 leveringspunkter, og leveringspunkter
inkludert varmevekslere er bevart.

5.14 Grunnforhold
Stabilitetsforhold
Prosjektområdet, som overordnet heller fra kote +9,0 i nord til kote + 5,5 i sør,
består av fjell i sterkt varierende dybde. I følge berggrunnsdatabasen er det stor
mulighet for at fjellet består av granitt/granodioritt.
Fjellkvotekart viser at dybde til fjell varier fra null til åtte meter innenfor
planområdet. Dagens bygningsmasse er for en stor del fundamentert på
undersprengt fjell.
Direkte over fjellet er det beskrevet at det er bløt sensitiv leire under fast
leiretørrskorpe. Over leiretørrskorpen beskrives jord- og steinfyll og sand i
varierende omfang. Disse løsmassene kan potensielt inneholde kvikkleire. Tynne
strandavsetninger, sammenlignbare med dem innenfor Bydal-området, kan
muligens påtreffes i den nordlige del av området over fjell. Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) sitt kartverk har registrert kvikkleire øst for
Glommakirken som befinner seg cirka 800 m nord for prosjektområdet og på
andre siden av Glomma ca. 2 000 m mot øst. Det kan muligens påregnes
mulighet for søppel fra tidligere bygg og andre kilder i fyllmassene på tvers av
området.
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Løsmasser som beskrevet i tilgjengelig datagrunnlag må påregnes å variere i
tykkelse og det kan ikke utelukkes at det lokalt er avvik fra beskrevne forhold.
Det er generelt høy sannsynlighet for radon i Fredrikstad, men usikkert om det
er radon i grunnen i planområdet.

Figur 36: I nærområdet er det mot nord kartlagt tynne strandavsetninger i Bydal-området
(lyseblå), mens det mot syd ved Tollbodkaien er kartlagt tykke
havavsetninger (blå) som kan inneholde kvikkleire. Det antas at det er
mulighet for begge typer løsmasser i prosjektområdet under fyllmassene.
(Kilde: Fredrikstad kommune)

Figur 37: Radon aktsomhetsgrad. (Kilde: geo.ngu.no)

Tatt i betraktning at det planlegges høye bygninger, forventes det generelt å bli
nødvendig med fundamentering til fjell. Avhengig av dybden til fjell kan
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fundamenteringsmåte variere fra bygning til bygning og etter plassering. Der det
er fjell nær overflaten kan direkte fundamentering være mulig, mens peling kan
være nødvendig i områder med dyptliggende fjell. Mindre lette bygg kan
muligens fundamenteres direkte i fyllmassene. Det antas ut fra det
ovenstående, at vanlig infrastruktur som ledninger og veier kan plassers i de
øverste faste løsmasser.

Ledninger
Se kapittel 5.13 Teknisk infrastruktur.

Evt. rasfare
Området er ikke utsatt for ras- eller skredfare.

5.15 Støyforhold
For å lette sammenlikningen mellom dagens situasjon og fremtidig situasjon, er
støyforhold i dagens situasjon nærmere beskrevet sammen med
utbyggingsalternativene, i kapittel 8.14.4 Støy.

5.16 Luftforurensing
Fredrikstad og Sarpsborg kommune har utarbeidet et luftsonekart for Nedre
Glommaregion i 2015 (COWI, 2015). Luftsonekartet er utarbeidet i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
Luftsonekartet er et viktig grunnlag for kommunens arealplanlegging og skal
brukes som faglig grunnlag i alt planarbeid i kommunen. Alle kilder som bidrar
vesentlig til luftforurensning inngår i kartet.

Figur 38: Luftsonekart for Nedre Glomma. (Kilde: COWI AS, 2015)
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Luftsonekartet viser at planområdet ligger i gul sone og gjelder luft på bakke, to
til tre meter over bakken. Luftkvaliteten blir bedre jo høyere man kommer opp
fra bakkenivå.
Det er en fast målestasjon for luftkvalitet drevet av Fredrikstad kommune på St.
Croix-krysset. Målestasjonen representerer luftforurensning fra rv. 110 (særlig
oppvirvling av veistøv derav), men kan også være en grov indikator for
luftkvalitet på planområdet.
St. Croix-målestasjonen ligger ca. 150 m fra ytterkanten av planområdet og gir
en grov indikasjon på luftkvaliteten i bydelen. Målestasjonen er en veinær
stasjon til rv. 110 hvor det passerer ca. 30 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).
Måleresultatene fra St. Croix er direkte påvirket av utslipp fra veitrafikken og vil
derfor være høyere enn det man kan forvente i planområdet. Fordi
målestasjonen ligger et stykke unna planområdet, det ligger bygninger som
skjermer mellom målestasjonen og planområdet, og ut fra de fremherskende
vindene i området, er det sannsynlig at luftkvaliteten er vesentlig bedre i
planområdet. De nærmeste veiene til planområdet har en ÅDT som er godt
under 2 000 (NVDB, 2016).
Resultatene for NO₂ og PM10 fra målestasjonen i St. Croix for perioden 20072015 viser overskridelse av grenseverdien for PM10 (døgnmiddelkonsentrasjon)
i tre av de siste ni årene i perioden og var nærme til overskridelse av
grenseverdien for NO₂ (årsmiddelkonsentrasjon) i to av de siste seks årene i
perioden. Overskridelsene kunne ha skjedd i årene med spesielt værforhold (det
vil si ugunstige spredningsforhold (inversjoner)).

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
I forbindelse med detaljreguleringsplan er det utarbeidet en ROS-analyse i
henhold til bestemmelse i § 4-3 i plan- og bygningsloven. Risiko- og
sårbarhetsanalysen følger som vedlegg til planbeskrivelsen.
Analysen viser at det ikke er påvist hendelser som innebærer en høy risiko. Fem
hendelser er vurdert som middels risiko og én hendelse er identifisert som lav
risiko.
I forhold til eksisterende situasjon er natur- og miljørisiko relevant, mens
virksomhetsrisiko er knyttet til gjennomføring av tiltaket og følgelig ikke knyttet
til eksisterende situasjon. For eksisterende situasjon er følgende hendelser, alle
med middels risiko, relevante:

›

Setninger

›

Radonstråling

›

Luftforurensning

›

Støy
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Disse temaene er beskrevet i foregående kapitler 5.14 Grunnforhold, 5.15
Støyforhold og 5.16 Luftforurensning, og utdypes derfor ikke nærmere her.
Et mer utførlig sammendrag av ROS-analysen er gjengitt i kapittel 8.14 ROS.

Grunnforurensning
Cicignon Park ligger i et område der det har vært drevet sykehus fra 1950-tallet
og frem til 2015. Historiske dokumenter viser at deler av området var ubebygd
før sykehuset ble oppført på 1950-tallet. Resterende områder var
villabebyggelse og det var nødvendig å rive flere bygg for å få tilstrekkelig med
areal til sykehuset. Driften av et sykehus genererer ikke nevneverdig
forurensning til grunnen utover det som man kan regne måtte komme fra annen
"byaktivitet". Med det menes at det ikke nødvendigvis finnes noe mer
forurensninger i grunnen i dag, enn det var før sykehuset ble oppført. Unntak til
dette er kjørearealer og påfyllingspunkter eller influensområder til
oljefyringsanlegg.
Byjord er ofte fyllmasser av ulik sammensetning og innhold. Det kan være rester
fra rivningsmaterialer, masser fra branntomter, fyllmasser fra andre
byggeområder med mer. Erfaringer fra tilsvarende områder i andre norske byer
er at byjord ofte er noe forurenset. Området er derimot ikke avmerket i
kommunens kart over registrerte arealer med grunnforurensning.
Sykehuset har i flere år brukt fyringsolje som nødenergikilde for fjernvarme.
Personer som har driftet fyringsanlegget kan fortelle at det eksisterer to
oljetanker inne i bygget, som er bygd inn i egne rom. Volumet på hver av
tankene er på ca. 20 m³. Påfyllingspunktet for disse tankene er ved rampe
mellom høyblokkene, ut mot Ferjestedsveien. Det er liten sannsynlighet for at
massene i tilknytning til dette tankanlegget er forurenset.

5.18 Næring
Det er ingen næringsvirksomhet innenfor planområdet i dag.

5.19 Analyser/ utredninger
For analyser og utredninger vises det til kapittel 7 Konsekvensutredning og
kapittel 8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget.
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Beskrivelse av planforslaget

6.1

Planlagt arealbruk

Visjon
Forslagsstiller ønsker å skape en unik blågrønn, fremtidsrettet bydel med
høyteknologiske smartbyløsninger. NG Development AS har gitt prosjektet
navnet "Cicignon Park" og prosjektet har en tredelt visjon (HHH) som er meddelt
arkitekt og andre samarbeidspartnere:

›

Høy miljøprofil

›

Høy arkitektonisk kvalitet

›

Høy trivsel

Utgangspunktet for prosjektet er å skape godt bomiljø. Fysiske strukturer er
med på å legge føringer for sosialt liv. Samlokalisering av funksjoner som gjør
hverdagen enklere, og gang- og sykkelavstander mellom de daglige ærender har
betydning for helse og trivsel.
Boligmiljøets arealplanlegging skal ta hensyn til menneskets behov for trygghet,
tilhørighet og aktivitetsmuligheter. Prosjektet ønsker å sørge for halvprivate og
halvoffentlige soner knyttet til boligene, som gir muligheter for beboerne til å bli
kjent med naboer og utvikle et positivt nærmiljø.

Smart by
Utbygger ønsker også å skape en unik blågrønn, fremtidsrettet bydel med
høyteknologiske smartbyløsninger. Det legges opp til et framtidsrettet og
miljøvennlig byområde med arkitektur formet spesielt for å bringe lyset langt inn
i prosjektet med vann og grønne elementer som en naturlig del på bakke,
fasader og på tak. Ny teknologi og bærekraftige løsninger skal kombineres og
det skal bygges et nytt og smart by- og boligområde med sin egen
sirkulærøkonomi med veksthus, fornybar energi og varme.
Det gamle sykehusområdet - døpt Cicignon Park - blir gjort om til et
foregangsprosjekt for smarte byer der teknologiske nyvinninger innen miljøvern
og bærekraft kombineres med arkitektur optimalisert for menneskelig trivsel.
Dette muliggjøres av blant annet midler fra EU Horizon 2020 gjennom
forskningsprosjektet Sino-European innovative green and smart cities
(SiEUGreen). I Norge skal Cicignon Park brukes som et utstillingsvindu for
kretsløpsteknologi og urbant landbruk.
EU-prosjektet skal demonstrere i full skala hvordan fremtidens grønne byer kan
minimalisere forurensning og miljøbelastning, samt optimalisere trivsel. Målet er
å fremme et urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet
og smartere, mer robuste byer. Prosjektet tar i bruk ulike
plantedyrkingsteknikker, utvikler innovative tilnærminger for sosialt
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engasjement og undersøker økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler og
ulemper av urbant landbruk for en bærekraftig utvikling i framtiden. Konkret
handler dette om fire tiltak:

›

Lagring av solenergi under bakken

›

Urbant landbruk

›

Behandling av vann (grå- og svartvann)

›

Overvannshåndtering

Det tidligere sykehusområdet har to høyblokker som skal renoveres, og
materialer fra dette skal resirkuleres/gjenbrukes. Produksjon av betong har et
stort CO2 avtrykk. Ved å renovere og resirkulere i eksisterende bygg som
bygges om, vil prosjektet benytte allerede bygde betongkonstruksjoner.
SiEUGreen forskningsprosjekt skal i første omgang testes i den ene av de to
høyblokkene og vurderes nøye for videre implementering. I høyblokkene skal
det bygges henholdsvis 62 og 81 leiligheter. Ombygging av høyblokk A startet i
april 2019. På toppen av denne skal det bygges en offentlig tilgjengelig
restaurant med takterrasse foran. Takene blir grønne og det legges opp til at
restaurantkjøkkenet kan dyrke matplanter på taket som de kan bruke i sin
meny.

Bærekraft
Det nye by- og boligområdet skal by på gode arenaer for det liv som skal leves.
Sosial bærekraft skal kombineres med menneskelig arkitektur. Det skal skapes
fysiske miljøer hvor folk skal trives og utvikles. Grønne takterrasser skaper fine
turstier og utsikt igjennom bydelen. Sentral beliggenhet og høy utnyttelsesgrad
gjør at mange mennesker kan bo med gang- og sykkelavstand til viktige
elementer, til jobb og sosiale aktiviteter.
Prosjektet bygger opp om flere av FNs bærekraftmål.
Tabell 4: Bærekraftmål

“Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige”

“Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem”

“Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av
økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe
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ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold”
“Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling”

“Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og
gode sanitærforhold for alle”.
• Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere
forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig
begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere
andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke
gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.
• Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og
støtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland når det
gjelder virksomhet og programmer knyttet til vann- og
sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling,
avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av
avløpsvann, gjenvinning og ombruk

Forskning og utvikling
Cicignon Park er valgt som det foretrukne
demonstrasjonsprosjektet av Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) som har
koordinerende lederrolle for SiEUGreen-prosjektet.
Prosjektet har 20 partnere, hvorav 15 er i Europa og
fem i Kina. Formålet med forskningsprosjektet er å
fremme urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og
smartere, mer robuste byer.
NMBU har prosjektledelsen for SiEUGreen ved Professor Petter Jenssen. I
prosjektet samarbeider det flere europeiske forskningsinstitusjoner. Det er også
tilknyttet kinesiske forskningsmiljøer til denne “poolen”.
Svartvann fra vakumtoalett og organisk husholdningsavfall fra kverner på
kjøkkenene går til biogassreaktor. Denne produserer biogass som varmer
drivhuset på tomten for matproduksjon.
Plantene i drivhuset “suger opp” CO2 fra gassbrenningen og produserer O2.
Biogassreaktoren produserer også gjødsel i forskjellige former som enten selges
eller brukes i urbant landbruk i drivhuset og i beboernes vinterhager,
blomsterkasser og parsellhager i parken.
Gråvann fra dusj og kjøkken med mer renses i bio- og våtmarksfilter i bakken.
Dette vannet får “svømmebassengkvalitet” og slippes så ut i
vannspeilet/vanndraget i parken mellom blokkene. Dette
vannspeilet/vanndraget fungerer også som fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg i
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ekstremregnperioder. Målet er minimalt utslipp til det kommunale
overvannsannlegget.
Det gjøres nå prøveboringer i grunnen med tanke på å etablere energilager i
grunnvannsreservoar. Energi fra Fredrikstad fjernvarme er billig om sommeren
og dyrt om vinteren. Prosjektet kan kjøpe slik billig energi om sommeren, lagre i
borehullreservoarene og benytte energien om vinteren. Overskuddsenergi fra
biogassreaktoren kan også lagres slik.

Hovedgrep
Planforslaget er bygget på hovedprinsippene i Niels Torp AS sitt skisseprosjekt
for området. Planløsningen legger opp til en variert bebyggelse med
hovedtyngde med boliger, og en mindre andel kombinerte formål
(bolig/forretning/kontor) som skal betjene området uten å skape en
konkurransesituasjon med sentrum. Deler av området er også avsatt til
kombinert formål bolig/tjenesteyting, og det forutsettes at det settes av plass til
en barnehage med minst 80 plasser.
Plangrepet bygger videre på føringene fra kommunedelplanen for sentrum med
fokus på oppretting av gate- og kvartalsstruktur, høy utnyttelse og effektive
transportløsninger for gående og syklende. Løsningene i planen støtter opp
under kollektiv, gående og syklende i form av god gang- og sykkeladkomst til
sentrum og stasjon, og nærhet til kollektivlinjer.
Forslaget inneholder flere gatetun og et sentralt bilfritt torg, med tilliggende
handel og servicefunksjoner. Det skapes et boligområde uten biler mellom
husene, med tilgjengelige utearealer og tilgang til parker og lekeplasser.
Boligene vil ha en variert sammensetning. Parkering legges i felles
parkeringskjeller.
Det legges inn krav om bevaring av naturverdier i planen. Nærmere bestemt
bevaring av en rekke med ni lindetrær i Ferjestedsveien.
Eksisterende høyblokker vil videreutvikles slik at de også i fremtiden vil være en
del av Fredrikstads identitet. Bygningene vil få nye vindusflater og fasader med
balkonger. Resterende bygningsmasse vil ha varierende høyde, volum og
typologi, og det er lagt vekt på effektiv og god utnyttelse.
En matvarebutikk er foreslått lagt i hjørnet mot Jernbaneparken i det nordøstre
kvartalet. Det foreslås at hele gateplanet i dette kvartalet avsettes til forretningog serviceformål, som i første rekke tenkes å skulle betjene beboere i bydelen.
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Figur 39: Det nye torget. (Illustrasjon: Niels Torp+ Arkitekter AS)

Figur 40: Utomhusplan (Illustrasjon: Niels Torp+ Arkitekter AS)
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6.1.1 Reguleringsformål
Området foreslås regulert til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg

›
›

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Bolig/tjenesteyting

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

›
›
›
›
›
›
›

Parkeringshus/-anlegg
Kjørevei
Fortau
Torg
Gatetun
Gang-/sykkelveg
Sykkelanlegg

Grønnstruktur

›

Park

Hensynssoner

›

Hensyn grønnstruktur

Bestemmelsesområder

›

Utforming

Punktsymboler

›
›

Trær som skal bevares
Avkjørsler
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Figur 41: Plankart vertikalnivå 2 (på bakken)
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6.2

Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

6.2.1 Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Kvartal C og F (felt BKB3 og BKB5) reguleres til kombinert bebyggelse og
anleggsformål. Hovedformålet i feltene er bolig, men det åpnes i
reguleringsbestemmelsene for at det også kan kombineres med et eller flere av
underformålene forretning, tjenesteyting, næring, kontor og bevertning.
Summen av areal til underformål skal ikke overstige 2000 m²-BRA i felt BKB3 og
ikke over 3 000 m²-BRA i felt BKB5. Samlet omfang av detaljhandel innenfor
planområdet er begrenset til 3 000 m²-BRA.
Dagligvareforretninger tillates dersom det er etablert trafikksikker gangadkomst
til større boligområder. Gangavstanden skal ikke overstige 300 m fra inngangen
til butikken til nærmeste bolig. Dagligvareforretninger tillates med bruksareal på
inntil 1500 kvm.
Servering og forretninger som for eksempel apotek, blomsterforretning og
bakeri tillates i tilknytning til dagligvareforretninger. Handel knyttet til
næring/håndverksbedrifter kan tillates.
Felt BKB3 omfatter kvartal C i arkitektens tegninger. Feltet ligger øst for
Cicignongata, mellom fortsettelsen av Kongens gate og St. Josephs gate, og
grenser til utvidet park i øst og til det nye sentrale torget i nord.
Terrengforskjeller i kvartalet er tenkt løst ved å legge inn en underetasje. Dette
blir et areal med begrenset mulighet for dagslys, og som derfor ikke vil egne seg
til boligformål. Her er det i arkitektens tegninger vist mulighet for
forretningsarealer i en underetasje og boliger i de øvrige etasjene.
Felt BKB5 omfatter kvartal E i arkitektens tegninger. Her er det planlagt
næringsarealer i første etasje og boliger i de øvrige etasjene. Feltet omfatter det
nordvestre kvartalet mot Dronningens gate og Jernbaneparken, og grenser i syd
til det sentrale torget.

Bolig/tjenesteyting
Kvartal A, B, D og F (felt BKB1, BKB2, BKB4 og BKB6) reguleres til kombinert
formål bolig/tjenesteyting.
Felt BKB1 og BKB2 omfatter eksisterende høyblokker, henholdsvis kvartal A og B
i arkitektens tegninger. Felt BKB1 omfatter eksisterende østre høyblokk (blokk
A). I dette kvartalet skal hovedformålet være bolig, men det skal også settes av
areal til barnehage med tilhørende uteareal. Barnehagen skal ha minst 80
plasser.
Felt BKB2 omfatter eksisterende vestre høyblokk (blokk B). Høyblokkene skal
bevares og er markert med linjesymbol for bebyggelse som inngår i planen. I
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felt BKB2 tillates også etablert visningssenter for teknologiske nyvinninger innen
miljøvern og bærekraft.
Høyblokkene (blokk A og B) skal videreutvikles. Bygningene vil måtte få endret
fasade, bygges om og tilbygges for å kunne tilfredsstille ønske om gode og
moderne boliger, tekniske løsninger og bokvalitet. Det åpnes også for påbygg på
blokk B, opp til kote +45,0, som i praksis tilsvarer inntil tre etasjer. For blokk A
er maks byggehøyde kote +40,0, noe som i praksis ikke gir rom for flere
etasjer.
Felt BKB4 er et nytt boligkvartal på hjørnet av Cicignongata og Dronningens
gate, kvartal D i arkitektens tegninger. Felt BKB4 (kvartal D) omfatter også en
eksisterende, fire etasjer høy boligblokk på hjørnet av Cicignongata og
Dronningens gate. Denne er markert med linjesymbol for bebyggelse som
inngår i planen, men den inngår ikke i forslagsstillers prosjekt.
Felt BKB6 omfatter kvartal F i arkitektens tegninger. Feltet utgjør den østlige
delen av planområdet mellom Jernbanegata og Welhavens gate.
Servicevirksomhet for beboere og lokalbefolkning, herunder kafè, kiosk med mer
kan i begrenset omfang etableres innenfor alle de fire feltene (BKB1, BKB2 BKB4
og BKB6). Inntil 800 m²-BRA tillates benyttet til andre formål enn bolig i hvert
av feltene BKB2, BKB4 og BKB6. I felt BKB1, med barnehagen, tillates inntil
2500 m²-BRA benyttet til andre formål enn bolig.
Dagligvareforretninger tillates dersom det er etablert trafikksikker gangadkomst
til større boligområder. Gangavstanden skal ikke overstige 300 m fra inngangen
til butikken til nærmeste bolig. Dagligvareforretninger tillates med bruksareal på
inntil 1500 kvm.
Servering og forretninger som for eksempel apotek, blomsterforretning og
bakeri tillates i tilknytning til dagligvareforretninger. Handel knyttet til
næring/håndverksbedrifter kan tillates.

6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Parkeringshus/-anlegg (felt SPH)
Felt SPH er vist på plankart vertikalnivå 1, som viser arealbruk under grunnen.
Parkeringsanlegg kan bygges som ett eller flere anlegg, men muligheten for
oppdeling begrenses av mulighetene for avkjørsler til anlegget. Avkjørsler til
parkeringsanlegget er vist med pilsymbol (inn- og utkjøring) på plankart
vertikalnivå 2, som viser arealbruk på grunnen.
Eksisterende parkeringsanlegg under bebyggelse i søndre del av planområdet er
ikke vist på plankart vertikalnivå 1. Anlegget har avkjøring fra Ferjestedsveien,
og kan videreføres som del av eksisterende bebyggelse.
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Kjørevei (felt o_SKV)
Felt o_SKV reguleres til kjørevei med offentlig eierform, det vil si kommunal vei.
Feltet omfatter Cicignongata, Welhavens gate, Dronningens gate og
Ferjestedsveien.
Areal regulert til kjørevei skal opparbeides som bygater, med tilhørende fortau
(eget arealformål), i henhold til plankartet.

Fortau (felt o_SF1 – o_SF12)
Felt o_SF1 – o_SF12 reguleres til fortau med offentlig eierform, det vil si
kommunal veigrunn. Feltene omfatter fortau på begge sider av Cicignongata,
Welhavens gate, Dronningens gate og Ferjestedsveien.

Torg (felt ST)
Felt ST reguleres til torg med "annen eierform", det vil si at det legges opp til
privat forvaltning av arealet. Dette er ikke til hinder for at det kan inngås avtale
om offentlig drift og vedlikehold. Torget skal være åpent for allmenheten.

Gatetun (felt SGT1 – SGT4)
Felt SGT1 – SGT4 reguleres til gatetun med "annen eierform", det vil si at det
legges opp til privat forvaltning av arealet. Dette er ikke til hinder for at det kan
inngås avtale om offentlig drift og vedlikehold. Gatetunene skal være åpne for
allmenheten.

Gang-/sykkelveg (felt SGS)
Felt SGS reguleres til gang-/sykkelveg med "annen eierform", det vil si at det
legges opp til privat forvaltning av arealet. Dette er ikke til hinder for at det kan
inngås avtale om offentlig drift og vedlikehold. Gang-/sykkelvegen skal være
åpen for allmenheten. Felt SGS skal primært ha funksjon som gang-/sykkelveg,
men opparbeides med en standard som tillater kjøring med utrykningskjøretøy,
flyttebiler og liknende.

Sykkelanlegg (felt o_SS1 – o_SS6)
Felt o_SS1 – o_SS6 reguleres til sykkelfelt med offentlig eierform, det vil si
kommunal veigrunn. Feltet omfatter sykkelfelt på begge sider av Jernbanegata
og Ferjestedsveien.

6.2.3 Grønnstruktur
Park (felt GP1)
Felt GP1 omfatter eksisterende parkmessig areal mellom høyblokkene og en
videreføring av dette opp mot det nye torget. Gangforbindelse fra St. Josephs
gate via gatetun SGT1 og gang-/sykkelvei SGS, til Welhavens gate, forutsettes
etablert på tvers av parken, som en integrert del av parkanlegget. Parken skal
være en offentlig nærmiljøpark og den skal være opparbeidet i henhold til
kvalitetskrav i kommuneplanens arealdel før det gis brukstillatelse for boliger
innenfor BKB3, BKB4, BKB5 og BKB6.
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Jordlagets dybde over parkeringskjelleren vil kunne begrense hvilke typer trær
man kan ha. I reguleringsbestemmelsene til parken (felt GP1) er det stilt krav til
tykkelse på vekstlaget. Der arealer på underjordisk konstruksjon skal beplantes,
skal arealene overdekkes med et vekstjordlag med minimum tykkelse som
angitt under:
Gress: vekstjordlag 0,5 m
Busker: vekstjordlag 0,7 m
Trær: vekstjordlag 1,0 m

6.2.4 Hensynssoner
Hensyn grønnstruktur (H540_1)
Det er lagt inn hensynssone for å ivareta lindetrær langs Ferjestedsveien
(H540_1). Trærne som skal bevares er vist med punktsymbol, og
hensynssonene skal beskytte trærnes rotsone. Graving eller andre tiltak i
hensynssonene må planlegges og utføres på en måte som er skånsom for
trærne og deres røtter.

6.2.5 Bestemmelsesområder
Utforming (#1)
Det er ett bestemmelsesområde i planen, vist med linjesymbol og påskriften #1.
Området er mangekantet og ligger i området mellom torget og krysset
Welhavens gate / Ferjestedsveien. I dette område tillates det å bygge en
konstruksjon for takvandring, som vist i arkitektens tegninger, som en
gangforbindelse fra torget, over takene på de nye bygningene og ned til
planområdets syd-østre hjørne.

6.2.6 Punktsymboler
Til sammen ni trær som skal bevares er vist med punktsymbol i plankartet.
Til sammen tre avkjørsler er vist med symbol for inn- og utkjøring i plankartet.
Avkjørslene er beregnet som avkjørsler til parkeringsanlegg under bakken.

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde varierer fra felt til felt, og internt i feltene. I oversikten
nedenfor viser kvartal til arkitektens tegninger og felt til feltkoder på plankartet.
Angitte høyder er planforslagets maksimale byggehøyder. Byggehøydene er
angitt med utgangspunkt i arkitektens tegninger, men justert opp noe for å ta
høyde for tilpasningsbehov i forbindelse med prosjektering av bygningene.
Oppgitte høyder er kotehøyder.
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Tabell 5: Maksimale byggehøyder

Kvartal

Felt

A

BKB1

Maksimal byggehøyde
Vestre del: +40,0 (høyblokk A)
Østre del: +22,0 (mot Welhavens gt)

B

BKB2

Østre del: +45,0 (høyblokk B)
Vestre del: +22,0 (mot Cicignongata)

C

BKB3

Vestre del: +33,5 (mot Cicignongata)
Midtre del: +23,5
Sydøstre hjørne: +35,0

D

BKB4

Nordvestre del +25,0 (Dronningens gate 5)
Søndre del og østre del: +29,0
Nørdøstre hjørne: + 27,0

E

BKB5

Nordre del +27,0 (mot Dronningens gt)
Søndre del: +30,5
Felt mot øst +34,5 (mot Welhavens gt)

F

BKB6

+33,0

I tillegg til de angitte maksimale høydene i tabell 5 tillates oppbygg på tak for
tekniske installasjoner og heis- og trappeadkomst til tak med inntil 3 meter
høyde over angitte kotehøyder.
På plankartet for vertikalnivå 2 er byggeområdene delt inn i felt med forskjellige
byggehøyder, vist med linjesymbol "regulert høydekurve". Maksimale
byggehøyder er angitt med kotehøyde (H=c+…). Det som er lagt inn på
plankartet er gjengitt i illustrasjonen nedenfor.
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Figur 42: Maksimale byggehøyder slik de er lagt inn på plankartet.

6.3.2 Grad av utnytting
Beregningsregler
Bruksareal (BRA) er valgt som metode for fastsetting av grad av utnytting
ettersom BRA gir oversikt over det samlede arealet for alle plan i en bygning.
BRA er også en hensiktsmessig beregningsmåte i utbyggingsområder der man
ønsker å styre størrelsen på bebyggelsen av hensyn til belastningen på
omgivelsene.
I henhold til gjeldende regler (TEK17 og veilederen "Grad av utnytting")
beregnes bruksareal etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger
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av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget.
I tillegg gjelder følgende:
a) For bygninger med etasjehøyde over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et
horisontalplan for hver tredje meter. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at
bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.
b) Planbestemmelsene fastsetter hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng
medregnes i grad av utnytting. Der planen ikke fastsetter noe annet, regnes bruksarealet
under terreng med i bruksarealet.
c) Ved beregning av bruksareal som underlag for energiberegning skal det ikke legges inn
et horisontalplan for hver tredje meter der bygningen har etasjehøyde over tre meter.

Vedrørende punkt a) og b) er det i denne reguleringsplanen bestemmelser om at
det ikke skal regnes med tenkte plan, og at parkeringshus med tilhørende
ramper og liknende, inkludert boder, sykkelparkering, tekniske rom med mer,
helt eller delvis under terreng, ikke regnes med i grad av utnytting.

Tillatt bruksareal (BRA)
Maksimalt tillatt bruksareal for bebyggelse er angitt i m²-BRA for hvert felt.
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) varierer fra felt til felt. I oversikten nedenfor
viser kvartal til arkitektens tegninger og felt til feltkoder på plankartet.
Tabell 6: Grad av utnytting

Kvartal

Felt

Bruksareal (BRA)

Herav maks
areal til annet
enn bolig

A

BKB1

6 500 m²-BRA

2500 m²-BRA

B

BKB2

9 000 m²-BRA

800 m²-BRA

C

BKB3

13 500 m²-BRA

2000 m²-BRA

D

BKB4

9 000 m²-BRA

800 m²-BRA

E

BKB5

14 000 m²-BRA

3000 m²-BRA

F

BKB6

8 200 m²-BRA

800 m²-BRA

P-kjeller

SPH

Regnes ikke med

-

60 200 m²-BRA

9 900 m²-BRA

Sum

Samlet åpner reguleringen for 60 200 m2 BRA bebyggelse totalt, inkludert
eksisterende bygg som inngår i planforslaget. I tillegg kommer P-kjeller, som
ligger under bakken og ikke inngår i beregningsgrunnlaget for tillatt BRA.
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6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Hovedformålet i feltene er bolig, som kan kombineres med andre formål. Det er
åpnet for inntil 9 900 m²-BRA til andre formål enn bolig. Innen planområdet skal
det tilrettelegges for barnehage og det åpnes for innslag av forretning,
tjenesteyting, næring, kontor og bevertning. Samlet omfang av detaljhandel
innenfor planområdet er begrenset til 3 000 m²-BRA. Hvilke virksomheter som
vil komme er foreløpig uavklart, og det samme gjelder antall arbeidsplasser
knyttet til disse. Antall arbeidsplasser vil uansett være beskjedent, trolig noen få
ti-talls totalt.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Forslagsstiller ønsker å bygge leiligheter av variert størrelse. Det planlegges en
blanding av leilighetstørrelser hvor ca. halvparten av boligene planlegges på 4050 m², mens resten er fra 50 m² og opp til 100 m². Antall boliger og
leilighetsfordeling er ikke fastsatt endelig. I tabell 7 er ønsket fordeling angitt.
Tabell 7: Ønsket leilighetsfordeling (Kilde: NG Development AS)

Arkitektens underlag for reguleringsplanen viser en løsning med 700 boliger
Størrelser og fordeling er vist i tabell 8.
Tabell 8: Leilighetsfordeling (Kilde: Niels Torp+ Arkitekter AS)

Oversikten er veiledende, for å gi en forståelse av intensjonene i prosjektet.
Cicignon Park vil bli bygget ut over tid, og både antall og fordeling av
leilighetstyper vil kunne bli gjenstand for bearbeiding ut fra markedstilpasning
og behov.
Arkitektens reviderte tegninger, etter at arealet øst for Welhavens gate ble tatt
ut av planforslaget, viser 700 leiligheter med tilhørende uteareal av alle

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\2fadd2a7-c8d3-418b-8c39-3c04a9427fa8\6181071_7d075536-2303-4a6c-83a0-340c69794777.DOCX

76

PLANBESKRIVELSE CICIGNON PARK

kategorier. Kommunens administrasjon har imidlertid kommet fram til at inntil
600-700 leiligheter vil kunne etableres innenfor planområdet og at
"Planbeskrivelsens tall for antall leiligheter må rettes til 600-700 leiligheter".

6.3.5 Bebyggelsens plassering
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene i plankartet. Byggegrensene
er i stor grad sammenfallende med formålsgrenser og vises derfor ikke så godt i
plankartet. Byggegrensene for de enkelte byggeområdene er tegnet slik:

Figur 43: Byggegrensene i plankartet, vertikalnivå 2 til venstre og vertikalnivå 1 til høyre.

Kvartal A: Byggegrensen ligger en meter fra gang-/sykkelvegen i nord, og følger
formålsgrensene mot vest og øst. I syd følger byggegrensen nordsiden av
hensynssone grønnstruktur.
Kvartal B: Byggegrensen følger formålsgrensene mot nord, vest og øst. I syd
følger byggegrensen nordsiden av hensynssone grønnstruktur.
Kvartal C: Byggegrensen følger formålsgrensene på alle sider.
Kvartal D: Byggegrensene følger formålsgrenser mot torg, fortau og gatetun.
Inne i kvartalet er byggegrenser tegnet 4 m fra eiendomsgrensene mellom
Cicignongata borettslag og Cicignon Park.
Kvartal E: Byggegrensen følger formålsgrensene på alle sider.
Kvartal F: Byggegrensen ligger en meter fra gang-/sykkelvegen i syd, og følger
formålsgrensene mot nord, vest og øst.
I vertikalnivå 1 (under bakken) er byggegrenser tegnet 4 m fra
eiendomsgrensene mellom Cicignongata borettslag og Cicignon Park, og følger
formålsgrensene på øvrige sider.
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Boligmiljø / bokvalitet

6.4.1 Intensjoner
Utgangspunktet for prosjektet er å skape godt bomiljø. Intensjonene for
prosjektet er nærmere omtalt i kapittel 6.1 Planlagt arealbruk. Både høy
arkitektonisk kvalitet og høy trivsel er verdier som inngår i visjonen for
prosjektet. Begge deler er sentralt for å oppnå godt boligmiljø og god bokvalitet.
Bo- og boligkvalitet er viktig for befolkningen. Kritikk av dårlige boligområder
dreier seg ofte om mangel på varierte uterom eller sosiale tilbud, og om
boligbygg med lite nyansert utforming av volumer og fasader. Slik blir det ikke i
Cicignon Park.
Prosjektet og planforslaget Cicignon Park inneholder flere gatetun og et sentralt
bilfritt torg, med tilliggende handel og servicefunksjoner. Det skapes et
boligområde uten biler mellom husene, med tilgjengelige utearealer og tilgang til
parker og lekeplasser. Boligene vil ha en variert sammensetning, og det legges
opp til variasjon i volumer og høyder.
Organisering av bebyggelsen og byggehøyder har betydning for hvordan
utearealene og bokvaliteten oppleves. Utførte vurderinger knyttet til vind, støy,
solinnfall, kulturhistorie, luftforurensing med mer tilsier at det er muligheter til å
tilrettelegge for et boligmiljø med høye bokvaliteter.
Det er foreslått en gjennomgående gatestruktur som i stor grad er integrert med
uteoppholdsarealet, og leiligheter med balkonger, grønne tak, grøntområder og
hager. Uteoppholdsarealet vil også være en del av overvannshåndteringen, slik
at en kan få en blågrønn struktur som ikke er tilstede i dag. Det vil gi muligheter
til både rolige og aktive opphold utendørs, alene eller sammen med andre i
områder med bra solforhold.

6.4.2 Estetisk kvalitet
Intensjonen med planforslaget er å sikre gode og tilrettelagte boligområder med
høy arkitektonisk kvalitet med et tiltalende, spennende og variert formspråk,
samt en helhetlig og gjennomtenkt løsning for hele området. Høy kvalitet i
utforming er viktig når man skal bo tett, både når det gjelder boligen og de
private, halvprivate, halvoffentlige og felles utearealene.
I forbindelse med utforming av bebyggelsen har det vært viktig å unngå
monotoni, med variert bygningstypologi, og legge til rette for varierte og gode
møte- og oppholdssteder som ivaretar flere funksjoner. Utearealene vil ha
forskjellige størrelser og en vil benytte ulike materialer for å skape variasjon.
Krav om høy kvalitet i den estetiske og arkitektoniske utformingen er
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, og det er presisert krav om beslektet
form og uttrykk for blokk A og blokk B.
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6.4.3 Brukskvalitet
Et godt bomiljø forutsetter at man ivaretar hensyn til alle grupper, og universell
utforming er det grunnleggende prinsippet som vil legges til grunn. For å
forebygge hærverk og kriminalitet er det tilrettelagt for en viss aktivitet langs de
mest sentrale gatene. Ved å foreta bevisste valg av materialer, utforming av
vegetasjon, bruk av belysning og så videre, kan en legge til rette for gode
sosiale møteplasser. Det er mange som skal dele på arealene, og det skal derfor
lages flere små og varierte oppholdssteder tilpasset ulike grupper. Det legges til
rette for større utearealer sørvest i området omkring høyblokkene. Lekeplasser
skal være tilpasset barn i ulike aldersgrupper. Området er planlagt tilnærmet
bilfritt med parkering i parkeringsanlegg under bakken.
Sentraltorget skal fungere som møteplass, og her vil det tilrettelegges for kafé
eller lignende tilbud. Tilgjengeligheten i området forbedres ved reetablering av
bilfrie gater og gangveier: bedre forhold for myke trafikanter både i og gjennom
området gir en positiv innvirkning på innbyggernes helse og trivsel.
Planområdet ligger sentralt i Fredrikstad, med gangavstand til steder med høy
tetthet av arbeidsplasser, handel og kultur. Innenfor en radius på 1 200 m ligger
store deler av sentrum, Grønli, FMV og Gamlebyen. Området ligger nært
eksisterende og fremtidig jernbanestasjon og ligger nær annen kollektivtrafikk.
Områdets sentrale beliggenhet gir urbane kvaliteter, hvor man enkelt kan ta seg
rundt i byen til fots, på sykkel eller kollektivt, og være mindre avhengig av bruk
av egen bil i hverdagen og på fritiden.
De relativt stabile lokale klima- og værforholdene vil kunne bidra til et godt
lokalklima både på privat balkong/uteplass og på fellesområdene mellom
husene.
Reguleringsbestemmelsene begrenser antall leiligheter som er vendt mot nord
og nordøst. Mer enn 15 % enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst tillates
ikke.
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Figur 44: Sentraltorget, med bilfri møteplass sentralt i området, slik det er illustrert i Niels
Torp+ Arkitekter AS sin illustrasjonsplan for området. (Kilde: Niels Torp+
Arkitekter AS)

6.4.4 Sosiale kvaliteter
Det planlegges et mangfold av leilighetstyper slik at forskjellige aldersgrupper
skal kunne tiltrekkes til området. I prosjektet er det en ambisjon om arkitektur
av høy kvalitet, som sammen med god tomteutnyttelse og bred
leilighetssammensetning for ulike husstander til forsvarlige priser vil bidra til et
sosialt mangfold.
Det planlegges en dagligvarebutikk, og for eksempel blomsterbutikk, frisør,
apotek og så videre knyttet til sentraltorget, som bidrar til at dette kan bli en
lokal møteplass i nærmiljøet.

6.5

Parkering

Parkering for den nye bebyggelsen er lagt under terreng i parkeringsanlegg med
innkjøring fra Cicignongata og Welhavens gate. Reguleringsbestemmelsene
setter krav til antall bilparkeringsplasser, og til sykkelparkering. Det skal
avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabellene nedenfor.
Tabell 9: Parkeringskrav, bilparkering

Ordinær parkering
Formål

Min. per

Maks. per

boenhet

boenhet

Leiligheter
Formål

Min. per boenhet

1,2

0,1

Min. per 100

Maks. per 100

Min. per 100 kvm

kvm BRA

kvm BRA

BRA

2

0,15

Min.

Maks.

Min.

Forretning
Formål

Parkering for
funksjonshemmede
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Barnehage

0,1 per barn

0,2 per ansatt
0,25 per barn

0,05 per ansatt

Antall ordinære parkeringsplasser og parkeringsplasser tilpasset
funksjonshemmede beregnes hver for seg og vil til sammen utgjøre totalt antall
parkeringsplasser. Beregnet antall parkeringsplasser avrundes til nærmeste hele
antall (1,50 plasser = 2 plasser, 1,49 plasser = 1 plass).
Parkering skal etableres i parkeringskjeller. Der parkering etableres under
bygning, kan maksimumsnorm avvikes. Parkering for funksjonshemmede tillates
etablert på bakkeplan.
I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal alle p-plassene i hvert
parkeringsanlegg ha framlagt felles infrastruktur for lading.
I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 30 prosent
av parkeringsplassene ha framlagt infrastruktur for lading, der minst 10 prosent
skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse.

Tabell 10: Parkeringskrav, sykkelparkering

Parkering

Min. per boenhet

Leiligheter < 50 kvm BRA

1

Leiligheter > 50 kvm BRA

2
Min. per 100 kvm BRA

Forretning

2

Tjenesteyting

3
min

Barnehage

1 per ansatt
0,1 per barn

Krav til utforming
a. Minst 25 prosent av sykkelplassene skal ha overbygg. Sykkelparkering skal
plasseres på terreng, i førsteetasje eller i parkeringskjeller.
b. Minst 5 prosent av sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkel
med vogn.
Eksisterende parkeringsanlegg under bebyggelse i søndre del av planområdet
har avkjøring fra Ferjestedsveien, og kan videreføres som del av eksisterende
bebyggelse.

6.6

Tilknytning til infrastruktur

Det er godt utbygd teknisk infrastruktur i området. Tilknytning er ikke planlagt i
detalj, men vil bli på egnet sted i gatene rundt planlagte kvartaler. Fjernvarme
ligger fremført til bygningsmassen i dag.
Ny bebyggelse skal knyttes til fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder
for nybygg, tilbygg og bruksendring for byggetiltak over 1000 kvm BRA.
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Kommunen kan helt eller delvis gjøre unntak fra tilknytningsplikten der det
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig
bedre.

6.7

Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet veinett blir uendret. Gatene i planområdet er tilknyttet
samlegatene rundt planområdet bestående av Hans Jacob Nielsens gate,
Jernbanegata, Ferjestedsveien, J. N. Jacobsens gate og Nygaardsgata.

6.7.2 Utforming av veier
Veiene utformes som bygater basert på Fredrikstad kommune sin veinorm.
Regulert bredde er 12,5 m, som omfatter kjøreveg, fortau og sykkelfelt.

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Gatene i området er eksisterende gater. Nye gatetun og torg forutsettes
opparbeidet samtidig med utbygging av tilstøtende kvartaler.
Rekkefølgebestemmelser sikrer at samferdselsformål rundt hvert kvartal skal
være opparbeidet før det gis brukstillatelse for boliger innenfor BKB3, BKB4,
BKB5 og BKB6.

6.7.4 Varelevering
Varelevering skal primært skje via kjørevegene i planområdet, men det tillates
også tilrettelagt for varelevering i gatetun.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres høyt i området. Det etableres
nye forbindelser gjennom området både i retning nord-syd og retning øst-vest.
Planforslaget inneholder fire gatetun og et sentralt torg. Langs kjørevegene er
det fortau på begge sider, i tillegg til tosidige sykkelfelt i Ferjestedsveien.
Grønnstrukturen er også tilgjengelig for myke trafikanter.
Gang- og sykkelvei mellom kvartal A og F reguleres med bredde i henhold til
Fredrikstad kommunes veinorm. Gjennom parken GP1, gatetun SGT1-SGT4 og
over torget ST er gang- og sykkelforbindelser, med tilsvarende bredde, sikret i
reguleringsbestemmelsene.
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6.7.6 Felles atkomstveier, eiendomsforhold
Det reguleres ingen adkomstveier internt i planområdet. Gatene, Cicignongata,
Welhavens gate, Dronningens gate og Ferjestedsveien, som betjener området er
kommunale veier. Det vil si at kjørevei med tilhørende fortau og sykkelfelt
reguleres med offentlig eierform.
Den interne gatestrukturen vil i hovedsak være stengt for gjennomgangstrafikk.
Torg og gatetun reguleres med "annen eierform", det vil si at det legges opp til
privat forvaltning av arealet. Dette er ikke til hinder for at det kan inngås avtale
om offentlig drift og vedlikehold. Gatetunene skal være åpne for allmenheten.

6.8

Planlagte offentlige anlegg

Planlagte offentlige anlegg er i hovedsak eksisterende samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Cicignongata åpnes som offentlig gate også mellom St.
Josephs gate og Kongens gate.

6.9

Miljøoppfølging

Det er lagt inn hensynssoner med krav om bevaring av natur- og kulturverdier i
planen. Ut over dette er det ingen særskilte krav til miljøoppfølging i
reguleringsbestemmelsene.
Miljøoppfølging vil likevel være en naturlig del av gjennomføringen av planen,
basert på tiltakshavers ambisjoner og visjoner for prosjektet. Jf. kapittel 6.1
Planlagt arealbruk.

6.10 Universell utforming
Planforslaget vil gi en enkel og logisk struktur i området, som forenkler
orientering og tilgjengelighet. Lokale barrierer fjernes.
Ved nybygging og eventuell ombygging eller bruksendring forutsettes det at
byggene utformes etter krav om universell utforming, slik dette er nedfelt i lov
og forskrifter.
Parkering for personer med bevegelseshemning vil bli ivaretatt. Jf. kapittel 6.5
Parkering.

6.11 Uteoppholdsareal
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om både privat, felles og offentlig
tilgjengelig uteareal. Arealkravene er utformet med bakgrunn i
kommuneplanens arealdel.
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Minst halvparten av boenhetene skal ha minimum 5 m² privat uteoppholdsareal
på balkong eller terreng. I tillegg skal det være 10 m² felles brukbart uteareal
for lek og opphold, som er tilgjengelig for alle boliger fellesarealet skal betjene.
Felles uteoppholdsareal kan ligge på tak, terreng eller lokk på/over gateplan.
Lekeplasser, gatetun og torg kan inngå i felles uteoppholdsareal. Lekeplasser,
gatetun og torg kan inngå i felles uteoppholdsareal.
Det skal være minimum 15 m² offentlig tilgjengelig uteareal per bolig. Arealet
skal ligge på terreng.
Arealer brattere enn 1:3, arealer satt av til kjørevei, parkering for bil og sykkel,
uteservering, fareområder og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns
frie lek, skal ikke regnes med i felles eller offentlig uteoppholdsareal. Areal
smalere enn 10 m skal heller ikke regnes med.
Sol og lys har stor betydning for trivsel og helse, og det er derfor stilt krav for å
sikre nok solbelyst areal på felles uteoppholdsareal og offentlig tilgjengelig
uteoppholdsareal. Det skal være sol på minst halve arealet kl. 15 ved
sommersolverv.

6.11.1 Lekeplasser
I tilknytning til hvert av kvartalene skal det opparbeides sandlekeplass med
minimumsareal på 100 m², maksimalt 50 meter i luftlinje fra bolig.
Maksimalt 400 m i luftlinje fra bolig skal det etableres en minst 2,5 daa stor
nærmiljøpark (felt GP1). Maksimalt 200 m i luftlinje fra bolig skal det etableres
en kvartalslekeplass på minst 1,0 daa.
Lekeplasser inngår ved beregning av felles og offentlig tilgjengelig uteareal.
Rekkefølgebestemmelser sikrer at det opparbeides kvartalslekeplass,
sandlekeplass og annet uteoppholdsareal innenfor hvert område før det gis
brukstillatelse for boliger.
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Figur 45: Felles uteareal for hvert kvartal. (Kilde Niels Torp+ Arkitekter AS)

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Ikke relevant.

6.13 Kollektivtilbud
Planforslaget er basert på eksisterende kollektivtilbud i Fredrikstad. Det er ikke
avsatt egne areal til kollektivtrafikk i planområdet.

6.14 Kulturminner
Det foreligger egen kulturhistorisk utredning. Se kapittel 7.3 Kulturmiljø.
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Bebyggelse som fortsettes revet er vist med linjesymbol og kryss over i
plankartet. Bygg som inngår i planen er vist med eget linjesymbol. Dette gjelder
de to høyblokkene og bygningen på hjørnet Dronningens gate x Cicignongata.

6.15 Sosial infrastruktur
Planforslaget åpner for barnehage i felt BKB1 (kvartal A). I dette kvartalet skal
hovedformålet være bolig, men det skal også settes av areal til barnehage med
tilhørende uteareal. Barnehagen skal ha minst 80 plasser.

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til
offentlig nett
Det foreligger egen fagrapport om temaet, "Cicignon Park – Overvann",
utarbeidet av Sweco 19.02.2021. Rapporten redegjør for hvordan
overvannshåndtering og flomveier er identifisert og dimensjonert. Løsningene og
nødvendige arealer er innarbeidet i prosjektet. Nedenfor følger et sammendrag
av fagrapporten. Komplett rapport med tilhørende oversiktstegning følger som
vedlegg.
Overvannet fra Cicignon park håndteres lokalt på egen eiendom ved hjelp av
dam, grønne tak, åpne grøfter, grøntarealer og fordrøyningsmagasin med
regulert påslipp til kommunalt nett, da underjordiske konstruksjoner og dårlig
grunnforhold ikke egner seg for infiltrasjon.
Beregninger for ny situasjon, gir et nødvendig fordrøyningsvolum på 1716 m3.
Store deler overvann fra tomten vil føres til 2 fordrøyningsmagasin med
regulerte påslipp (40 l/s). Disse vil ha et samlet fordrøyningsvolum på 1516 m3.
Resterende overvann på tomten vil bli ivaretatt av grønne tak, åpne grøfter,
grøntarealer og dam.
Store deler av området tillater ikke infiltrering, grunnet parkeringskjeller og
eksisterende kjellere, resterende grunnforhold i området består av fjell. I tillegg
er det høy grunnvannstand. Dermed vil det være nødvendig å etablere 2
fordrøyningsmagasin. Magasinene vil håndtere takvannet fra byggene og
overvannet fra uteområdene. Takvann og overvannet blir ført til en dam med
permanent vannspeil. Ved store nedbørsmengder da dammen fylles, vil vannet
gå i overløp som ledes til fordrøyningsmagasinene. Deretter ledes vannet til
kommunalt nett via mengderegulatorer. Forslag til plassering av
fordrøyningsmagasinene er vist på oversiktstegning.
Det etableres grønne tak på noen deler av byggene, dette utgjør ca. 40-47 % av
takflatene. Det tilføres mer trær til området, åpne grøfter og en dam. Samt
tilrettelegges for noe infiltrasjon i et delområder der det ikke er fjell. Ved større
regnhendelser utover dimensjonerende nedbør, vil overflatevannet renne vekk
fra eiendommen og ut til flomveiene i området for å ivareta trinn 3 av
tretrinnsstrategien.
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Tre-trinnstrategien er en strategi for håndtering av overvann, hvor avrenning fra
mindre regn fanges opp og infiltreres i trinn 1. I trinn 2 skal avrenning fra store
regn fordrøyes før påslipp til avløpsanlegg eller utslipp til vassdrag. Til slutt skal
avrenning fra ekstreme regn sikre trygg avledning på overflaten via flomveier i
trinn 3.

6.17 Plan for avfallshenting/søppelsug
En foreløpig renovasjonsteknisk plan er utarbeidet av COWI og følger som
vedlegg. Planen er utarbeidet i henhold til § 4 i Renovasjonsforskriften for
Fredrikstad kommune og kommunens Veileder for renovasjonsteknisk
planlegging av juli 2020. Etter kap. 1.2 i veilederen er det krav om at nybygg i
sentrumsområdet skal ha enten nedgravde løsninger eller innvendig avfallsrom.
Dette gjelder for blokkbebyggelse, kombibygg og næringsbygg. Utbygger
planlegger å bygge et avfallssuganlegg som renovasjonsløsning for å betjene
boligbebyggelsen i området.
Det er utarbeidet et forslag til plassering av avfallssugterminal (AFS-terminal)
etter innspill fra en leverandør av AFS-anlegg. AFS-terminalen må
dimensjoneres og tilpasses utbyggingsområdet og tilfredsstille krav til kjørbar
veg, adkomst og manøvreringsareal gitt i Veilederen kap. 3.5.2. Det er også
utarbeidet forslag til plassering av nedkastpunkter for avfallet. Disse må også
dimensjoneres og tilpasses utbyggingen ved den videre planlegging.
Naboer og gjenboere vil i liten grad bli berørt av AFS-anlegget og dette vil i
hovedsak være i forbindelse med trafikk til og fra terminalbygget. Det er
imidlertid bare beregnet å bli 3-4 hentinger pr. uke hvis det blir bygget 700
boenheter. Nærliggende bebyggelse ved terminalen kan også utsettes for noe
støy når containere lastes opp på lastebil og lukt fra avkastkanalen for luft.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Risiko og sårbarhet er nærmere omtalt i kapittel 8.14 ROS.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Plan for overvannshåndtering og renovasjonsteknisk plan skal foreligge før
igangsettingstillatelse.
I felt hvor støytiltak er nødvendig skal støytiltakene være ferdigstilt før
midlertidig brukstillatelse gis.
Nærmiljøpark, kvartalslekeplass, sandlekeplass og annet uteoppholdsareal skal
være opparbeidet før det gis brukstillatelse for boliger innenfor BKB3, BKB4,
BKB5 og BKB6.
Samferdselsformål rundt hvert kvartal skal være opparbeidet før det gis
brukstillatelse for boliger innenfor BKB3, BKB4, BKB5 og BKB6.
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Før det gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for boliger må minimumskrav
til bilparkering og sykkelparkering være opparbeidet.

6.20 Gjennomføring av planen
Det er et mål at anleggsperioden gjennomføres slik at den gir minst mulig
ulemper for nærområdene med hensyn på trafikkbelastning, støy og
forurensning.
Ombygging av høyblokkene er allerede i gang, etter at søknad om dispensasjon
ble godkjent av Fredrikstad kommune 01.10.2018.
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7

Konsekvensutredning

7.1

Utredningsalternativer

7.1.1 Generelt
Konsekvensutredning (KU) etter KU-forskriften er tatt inn i dette kapittelet. For
noen av temaene som er utredet foreligger det egne fagrapporter. I disse
tilfellene er det oppgitt nedenfor, og et sammendrag er gjengitt. Fullstendige
rapporter følger som vedlegg. Oppsummering av konsekvensutredningen er
gjort i kapittel 7.7 Sammenstilling og anbefaling.
I konsekvensutredningen utredes i henhold til planprogrammet følgende
alternativ:

›

Alternativ 0: Referansealternativ

›

Alternativ 1: Forslagsstillers alternativ

›

Alternativ 2: Utbygging i tråd med gjeldende* kommunedelplan for
Fredrikstad byområde (mulighetsstudie fra 2010)

Planområdet omfatter ikke lenger kvartalet øst for Welhavens gate, slik det var
forutsatt i planprogrammet. Dette området tas derfor ut av alternativ 0,
alternativ 1 og alternativ 2.
I det etterfølgende er betegnelsen på alternativ 2 forkortet til "Mulighetsstudie
fra HRTB". Som et resultat av føringer fra administrativt og politisk hold i
Fredrikstad kommune har alternativ 1 blitt vesentlig endret i forhold til
forslagsstillers alternativ, slik det er beskrevet i planprogrammet. Betegnelsen
på alternativ 1 er endret til "Planforslagets alternativ" for å tydeliggjøre at
konsekvensutredningen omhandler det foreliggende planforslaget.
*) Kommunedelplanen er ikke lenger gjeldende, etter vedtak av ny kommuneplan 2020.

7.1.2 Alternativ 0: Referansealternativ
I planprogrammet er alternativ 0 beskrevet slik:
0-alternativet (referansealternativet) defineres som forventet utvikling 10
år fram i tid dersom tiltaket ikke gjennomføres. En situasjon i tråd med
gjeldende reguleringsplaner legges til grunn for 0-alternativet.
I referansealternativet er det ikke tenkt at bygningene rives, men at de tas
i bruk til formål som er innenfor arealformålet i gjeldende
kommunedelplan. Noe av bebyggelsen kan f.eks. være utleieenheter,
studentboliger/hybler eller lignende.

Planprogrammet inneholder ingen mer utfyllende beskrivelse eller illustrasjoner
av alternativ 0. Nedenfor følger en nærmere konkretisering av hva
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referansealternativet inneholder. Dette er forslagsstillers forståelse av
referansealternativet, men denne forståelsen er basert på diskusjoner og
tilbakemeldinger fra en rekke møter med administrasjonen i Fredrikstad
kommune.
Tidsperspektivet "forventet utvikling 10 år frem i tid" vil teoretisk være år 2026,
det vil si 10 år etter at planprogrammet ble fastsatt.
Bygningsmassen er ca. 35 000 m². Det vurderes at det til dels er svært
utfordrende å finne nye brukere til store deler av den tidligere
sykehusbebyggelsen. Noe av bebyggelsen kan for eksempel være utleieenheter,
studentboliger/hybler eller lignende, men det antas at det meste av
bygningsmassen allikevel blir stående tom. Bygningshøyder og utforming
forventes å være tilnærmet uendret fra dagens situasjon.
Ombyggingen av høyblokkene godkjent ved dispensasjon fra gjeldende planer,
og dette prosjektet med sine 143 nye leiligheter regnes derfor ikke med i
alternativ 0. Leiligheter i Welhavens gate 4, og Dronningens gate 3 antas
videreført. Alternativ 0 vil derfor totalt inneholde 33 boenheter.
Gatestrukturen vil være som da sykehuset var i drift. Et eksisterende bygg ligger
på tvers av Cicignongata, som derfor er stengt mellom Kongens gate og St.
Josephs gate. Ingen torg, gågater eller gatetun er etablert, og gateutforming og
bruk er som i dag.
I alternativ 0 er det ikke etablert noen ny sosial infrastruktur i form av skole,
barnehage eller liknende.
Det er 493 parkeringsplasser i alternativ 0.
Grønnstrukturen i området er ikke regulert til bevaring, men forventes heller
ikke endret i alternativ 0. Det vil si at trerekken langs Ferjestedsveien og alle
andre grønne arealer i området videreføres.
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Figur 46: Dagens situasjon. (Kilde: 1881.no)

7.1.3 Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 var i planprogrammet definert som forslagsstillers plan for utvikling
av området, og beskrevet som en utbygging av området med ca. 1000 boliger.
Etter krav fra Fredrikstad kommune er alternativ 1 redusert til 600-700
leiligheter.
Alternativ 1 er det alternativet som planforslaget er basert på, og er det som er
beskrevet i kapittel 6 Beskrivelse av planforslaget.

Figur 47: Illustrasjon av alternativ 1: prosjektet Cicignon Park. (Kilde: Niels Torp+
Arkitekter AS)
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Planforslagets alternativ medfører utvikling av planområdet til boligområde med
noe innslag av næring, forretning og tjenesteyting. Total BRA er ca. 60 000 m2,
der arealet til bolig utgjør majoriteten.
Det legges opp til utbygging av 6-700 boliger. Endelig antall vil avhenge av
omfanget av andre formål. Mulighetsstudien viser 700 boliger. Det planlegges en
blanding av leilighetstørrelser hvor ca. halvparten av boligene planlegges på 4050 m², mens resten er fra 50 m² og opp til 100 m².
Med unntak av de to høyblokkene, rives alle de gamle sykehusbygningene. Ny
bebyggelse vil være fra 3 etasjer til 11 etasjer. Høyblokkene bevares, og kan
bygges på med henholdsvis to og tre etasjer. Det vil si at den høyeste av
blokkene får et hovedvolum som blir en etasje høyere enn den høyeste delen av
dagens bebyggelse.
Det etableres en kvartalsstruktur innenfor planområdet, med tradisjonelle gater,
gatetun og en gangvei/gågate. I krysset Kongens gate x Ths. W. Schwartz gate
etableres et torg sentralt i det nye boligområdet.
Parkering reguleres gjennom krav til maksimalt antall, i henhold til kommunens
parkeringsnorm, og legges i parkeringskjeller.
Grønnstrukturen i området styrkes gjennom etablering av park mellom det nye
torget og Ferjestedsveien. Trerekken langs Ferjestedsveien bevares.

7.1.4 Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 er i planprogrammet betegnet "Utbygging i tråd med gjeldende
kommunedelplan for Fredrikstad byområde (mulighetsstudie fra 2010)". I det
etterfølgende er dette forkortet til "Mulighetsstudie fra HRTB".
Kommunedelplanen for Fredrikstad byområde er ikke lenger gjeldende, etter
vedtak av ny kommuneplan i 2020.
Mulighetsstudien fra 2010 ble utviklet av arkitektfirmaet HRTB på vegne av
Sykehuset i Østfold. Mulighetsstudien ble utarbeidet for å belyse mulig etterbruk
av området, i forbindelse med salg av tomt og bygninger. Studien ble utviklet i
samarbeid med Fredrikstad kommune.
I alternativ 2 legges det opp til kvartalsstruktur nord for St. Josephs gate, og
lamellbebyggelse med frittliggende blokker langs Ferjestedsveien.
Boligfunksjoner utgjør hovedtyngden av bebyggelsen, men det er også tenkt
noe areal til næringsbebyggelse, ifølge planprogrammet "omtrent samme andel
som i alternativ 1". I alternativ 2 legges det opp til utbygging av ca. 400 boliger.
Det planlegges en blanding av leilighetstørrelser hvor størst andel leiligheter er
over 50 m².
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Høyde på ny bebyggelse vil være fra tre etasjer til fem etasjer. Høyblokkene
bevares, og kan bygges på med inntil to etasjer. Det vil si at blokkene får et
hovedvolum som blir like høyt som den høyeste delen av dagens bebyggelse.
De fleste gatene vil være åpne for biltrafikk, og det vil bli etablert parkering
under bakken for den nye bebyggelsen. I alternativ 2 er det ingen torg, gågater
eller gatetun innenfor planområdet.
Grønnstrukturen i området videreføres og trerekken langs Ferjestedsveien
bevares. Området rundt høyhusene får dermed parkkarakter. Kvartalene blir
klassiske kvartaler med indre gårdsrom som gir skjermede utearealer som
private eller felles hager. Mot Kongens gate og Ths. W. Schwartz gate får
boligene forhager.
Omtalen ovenfor er basert på teksten i planprogrammet. Det er i ettertid gjort
beregninger av sannsynlig utbyggingsareal. Nedenfor følger en nærmere
konkretisering av hva alternativ 2 inneholder. Dette er forslagsstillers forståelse
av alternativet, men denne forståelsen er basert på diskusjoner og
tilbakemeldinger fra en rekke møter med administrasjonen i Fredrikstad
kommune.
Antatt total BRA vil være omtrentlig 45 000 m² som fordeler seg omtrent slik:

›
›
›
›

Bolig

33 000 m²

Skole

6 000 m²

Handel/kontor

5 000 m²

Barnehage

1 000 m²

Barnehage er ikke utredet i detalj i mulighetsstudien fra 2010. En barnehage har
kommet som et innspill fra kommunen i senere dialog. Barnehagen vil være en
tradisjonell barnehage som trenger ca. 2-3 000 m² tomt for å få nødvendig
uteareal. Å omprioritere 2-3 000 m² til uteareal for barnehage, vil kunne få
konsekvenser for bebyggelsesstruktur, utbyggingsareal og uteareal, men dette
er ikke nærmere utredet i dette alternativet..
Totalt antall parkeringsplasser vil være rundt 400, der de fleste tilrettelegges
som parkering på egen tomt, i parkeringskjeller under det enkelte kvartal, samt
gateparkering.
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Figur 48: Forslag til bebyggelse sett fra hjørnet av Jernbaneparken og vestover i
forlengelsen av Kongens gate. (Kilde: Mulighetsstudie HRTB 2010)

Figur 49: Forslag til bebyggelse sett fra hjørnet Kongens gate x Ths. W. Schwartz gate.
(Kilde: Mulighetsstudie HRTB 2010)
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Figur 50: Forslag til bebyggelse sett mot nord. (Kilde: Mulighetsstudie HRTB 2010).
Deler som ikke inngår i alternativ 2 er "sladdet" av COWI.

Figur 51: Forslag til hovedgrep for utbygging av Cicignon Park, alternativ 2 (Kilde:
Illustrasjon HRTB arkitekter 30.04.2010).
Deler som ikke inngår i alternativ 2 er "sladdet" av COWI.
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Forhold til overordnede planer og mål

7.2.1 Innledning
I henhold til planprogrammet skal det vurderes om planforslaget antas å være i
konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i
overordnede planer. I vurderingene skal eventuelle konfliktområder avdekkes og
belyses. Som grunnlag er det angitt "plangrunnlag og retningslinjer som
beskrevet i dette planprogrammet". Det vil si følgende planer og retningslinjer:

›
›
›
›
›
›
›

Fylkesplan for Østfold

›

Gjeldende reguleringsplan

›
›
›
›

Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad**

›

Bypakke Nedre Glomma
Kommuneplan for Fredrikstad kommune
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023*
Kommunedelplan for klima og energi (2013)
Kommunedelplan for bolig - Boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune
Kommunedelplan for InterCity dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017
Overvannsrammeplan
Barnehage- og skolebruksplan for Fredrikstad kommune 2015-2025
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging

›

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen

›

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

*) Kommunedelplanen for Fredrikstad byområde er ikke lenger gjeldende, etter
vedtak av ny kommuneplan 2020. Utredningen omfatter derfor ikke denne.
** "Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad" fra 2016 erstatter
"Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune (2009)" som er omtalt i
planprogrammet.
Det foreligger ikke egen fagrapport om temaet. De aktuelle planene og
retningslinjene er omtalt i kapitlene 4.1 Overordnede planer, 4.2 Gjeldende
reguleringsplaner, 4.4 Temaplaner og 4.5 Statlige retningslinjer.

Influensområde
Avgrensning av influensområde vil variere fra tema til tema. For dette kapitlet er
influensområdet ikke klart definert ettersom ikke alle målene i gjeldende planer
er direkte knyttet til et geografisk område. Målene er derfor i hovedsak vurdert
opp mot planområdet.
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7.2.2 Fylkesplan for Østfold
Alternativ 0: Referansealternativ
Fylkesplanens hovedmål er rettet inn mot fremtidig utvikling, mens alternativ 0 Referansealternativet medfører en videreføring av eksisterende situasjon.
Alternativet vil ikke føre til endring og dermed vil det ikke positivt påvirke
temaer knyttet til byutvikling, fortetting, og bærekraftig byutvikling. Alternativ 0
vurderes samlet å gi lav måloppnåelse og flere avvik for mål angitt i Fylkesplan
for Østfold.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 medfører en betydelig ny byutvikling og fortetting av et sentralt og
kollektivnært område, i tråd med mål i Fylkesplanen. Alternativet vil legge til
rette for opp mot 1 000 nye boliger som vil bygge opp om eksisterende
senterstruktur og kollektivtrafikk. Det vil bidra til å sikre jordvern, samt å
redusere transportomfanget og klimautslippene med sin sentrale beliggenhet.
Alternativ 1 vil bidra til utvikling av et nytt urbant miljø av høy kvalitet, som
bidrar til gode bomiljøer. Dette kan bidra til å motvirke sosial ulikhet, i tråd med
mål i fylkesplanen.
Alternativ 1 balanserer hensyn til verneinteresser og eksisterende
utbyggingsmønster i tettbygde strøk. Alternativet gir vern av deler av
bebyggelsen og en utbygging med gatestruktur i tråd med mønsteret i
tilstøtende byområde.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i Fylkesplan
for Østfold.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 medfører som alternativ 1, ny byutvikling og fortetting av et sentralt
og kollektivnært område, i tråd med mål i Fylkesplanen. Alternativet vil legge til
rette for færre boliger enn i alternativ 1. Alternativ 2 legger opp til 500 nye
boliger som vil bygge opp om eksisterende senterstruktur og kollektivtrafikk.
Alternativ 2 innebærer ca. 20 % redusert utnyttelse i forhold til alternativ 0, og
det er lite ambisiøst i forhold til å sikre jordvern.
Alternativ 2 balanserer hensyn til verneinteresser og eksisterende
utbyggingsmønster i tettbygde strøk. Alternativet gir vern av deler av
bebyggelsen og en utbygging med gatestruktur i tråd med mønsteret i
tilstøtende byområde.
Alternativ 2 vil bidra til å redusere transportomfanget og klimautslippene med
sin sentrale beliggenhet. Det vil bidra til utvikling av boliger i et urbant miljø.
Med færre boliger vil kostnadene per boenhet øke. Boligområdet får heler ikke
de samme kvaliteter med bilfrie områder og et sentralt torg, som i alternativ 1.
Det er derfor mindre sannsynlig at det vil bidra til å motvirke sosial ulikhet, i
tråd med mål i fylkesplanen. Alternativ 2 vurderes samlet å gi middels
måloppnåelse for mål angitt i Fylkesplan for Østfold.
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7.2.3 Bypakke Nedre Glomma
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 medfører en videreføring av eksisterende situasjon. Alternativet vil
ikke føre til endring og dermed vil det ikke bidra til gjennomføring av tiltak som
er omtalt i Bypakken, blant annet tiltak for syklende og gående i Ferjestedsveien
og Jernbanegata og kollektivtiltak. Alternativet vil således medføre et avvik fra
planen. Alternativ 0 vurderes samlet å gi lav måloppnåelse og flere avvik fra mål
angitt i Bypakke Nedre Glomma.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til målet om sammenhengende sykkelruter i og mellom byene
(Fredrikstad og Sarpsborg). Planforslaget åpner for konkrete sykkeltiltak som er
angitt i bypakken, blant annet sykkeltiltak i Ferjestedsveien og Jernbanegata.
Alternativet vil således bidra til god måloppnåelse for Bypakken. Alternativ 1
vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i Bypakke Nedre Glomma.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 vil, som alternativ 1, ha en gatestruktur som åpner for konkrete
sykkeltiltak som er angitt i bypakken, blant annet sykkeltiltak i Ferjestedsveien
og Jernbanegata. Alternativ 2 bidrar til målet om sammenhengende sykkelruter i
og mellom byene (Fredrikstad og Sarpsborg). Alternativ 2 vurderes samlet å gi
høy måloppnåelse for mål angitt i Bypakke Nedre Glomma.

7.2.4 Kommuneplan for Fredrikstad kommune
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 medfører en videreføring av eksisterende situasjon. Alternativet vil
ikke føre til nye tiltak og vil dermed ikke bidra til å imøtekomme
kommuneplanens samfunnsdels mål om miljømessig bærekraft. Alternativet
imøtekommer heller ikke de overordene strategiene for arealplanlegging som er
angitt i samfunnsdelen.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse i forhold til kommuneplan for
Fredrikstad kommune.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 vil medføre byutvikling og fortetting i et sentralt og kollektivnært
område og dermed bidra til å bygge opp under kommuneplanens samfunnsdels
mål om miljømessig bærekraft. Alternativ 1 bidrar til måloppnåelse knyttet til de
overordene strategiene for arealplanlegging som er angitt i samfunnsdelen. Av
sentrale målpunkter som sikrer måloppnåelse er samordnet areal og
transportplanlegging, tilrettelegging for gode kollektive, sykkel og
gangløsninger, sikre rom for kunst, attraksjoner og kulturelt særpreg, utvikle
områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon.
Videre sikres fortetting med kvalitet og en utvikling der arkitektonisk kvalitet blir
ivaretatt. Det sikres sosiale og kulturelle møteplasser med kvalitet i
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lokalsamfunnet. Det avsettes tilstrekkelig areal til offentlig og privat
tjenesteyting og det utnyttes sentrumsnære arealreserver i tråd med målene.
Videre forsterkes byområdet som tyngdepunkt for befolknings- og
arbeidsplassvekst.
Alternativet vil medføre en viss vekst i personbiltrafikken lokalt i forhold til
alternativ 0, men likevel langt mindre enn da sykehuset var i drift. Alternativet
legger godt til rette for at veksten i persontransport tas gjennom gange, sykkel
og kollektivtransport i tråd med den overordnede arealstrategien, og gir
begrensinger for antall parkeringsplasser.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for Fredrikstad kommune.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 vil medføre byutvikling og fortetting i et sentralt og kollektivnært
område og dermed bidra til å bygge opp under kommuneplanens samfunnsdels
mål om miljømessig bærekraft. Alternativ 2 bidrar til måloppnåelse knyttet til de
overordene strategiene for arealplanlegging som er angitt i samfunnsdelen. Av
sentrale målpunkter som sikrer måloppnåelse er samordnet areal og
transportplanlegging, tilrettelegging for gode kollektive, sykkel og
gangløsninger, sikre rom for kunst, attraksjoner og kulturelt særpreg, utvikle
områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon.
Alternativet gir liten grad av fortetting fordi det innebærer ca. 20 % redusert
utnyttelse i forhold til alternativ 0. Gatene blir tilrettelagt for biler og dette
medfører støy som reduserer områdets kvalitet. Arkitektonisk kvalitet
forutsettes ivaretatt.
Det avsettes tilstrekkelig areal til offentlig og privat tjenesteyting og det
utnyttes sentrumsnære arealreserver i tråd med målene. Videre forsterkes
byområdet som tyngdepunkt for befolknings- og arbeidsplassvekst.
Alternativet vil medføre en viss vekst i personbiltrafikken lokalt i forhold til
alternativ 0, men likevel langt mindre enn da sykehuset var i drift. I alternativ 2
stilles det minimumskrav til parkering og det legges godt til rette for at veksten i
persontransport tas gjennom bilbruk, i strid med overordnede strategier, selv
om sentral beliggenhet bygger opp under at persontransport kan løses i form av
gange, sykkel og kollektivtransport.
Den totale måloppnåelsen er lavere i alternativ 2 enn i alternativ 1, da det
legges til rette for færre boliger og lavere utnyttelse i området.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi begrenset måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for Fredrikstad kommune. Det er avdekket konflikt mellom
alternativ 2 og kommuneplanens overordnede strategi og mål om nullvekst i
personbiltrafikken.
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7.2.5 Kommunedelplan for klima og energi (2013)
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 bidrar i liten grad til måloppnåelse i klima og energiplanen, og bidrar
i begrenset grad til aktivt å redusere klimagassutslipp. Alternativet bidrar ikke til
målet om mer konsentrert by- og tettstedsutvikling, eller tilrettelegging for
gange, sykkel og elbil.
Alternativ 0 vurderes samlet å gi lav måloppnåelse for mål angitt i kommuneplan
for kommunedelplan for klima og energi.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til høy måloppnåelse i klima og energiplanen. Alternativ 1
bidrar til målet om mer konsentrert by- og tettstedsutvikling, eller tilrettelegging
for gange, sykkel og elbil, som igjen kan bidra til å redusere klimagassutslipp og
jordvern. Videre vil det stilles strengere miljøkrav til både den rehabiliterte og
den nye bebyggelsen i planområdet. Dette vil bidra til redusert energibruk i
området.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for kommunedelplan for klima og energi.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 bidrar til måloppnåelse i klima og energiplanen. Alternativ 2 bidrar
til målet om mer konsentrert by- og tettstedsutvikling, eller tilrettelegging for
gange, sykkel og elbil, som igjen kan bidra til å redusere klimagassutslipp og
jordvern. Færre boliger enn alternativ 1 gir en noe lavere måloppnåelse for
fortetting. Videre vil det stilles strengere miljøkrav til både den rehabiliterte og
den nye bebyggelsen i planområdet. Alternativ 2 stiller minimumskrav til
parkering, i motsetning til alternativ 1 som stiller maksimumskrav. Alternativ 2
vil derfor bidra relativt sett dårligere til redusert energibruk i området enn
alternativ 1, men bedre enn alternativ 0.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for kommunedelplan for klima og energi.

7.2.6 Kommunedelplan for bolig - Boligpolitisk plan for
Fredrikstad kommune
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 bidrar i meget liten grad til måloppnåelse i Kommunedelplan for
bolig da alternativet ikke legger til rette for nye boliger i planområdet.
Alternativ 0 bidrar i begrenset grad til å sikre en boligutvikling som bidrar til
sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, og som bidrar til at Fredrikstad blir
et attraktivt sted å bo.
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Alternativ 0 bidrar ikke til at boligbyggeprogrammets mål om oppføring av totalt
550 nye boliger på sykehusområdet frem mot 2026.
Alternativ 0 vurderes samlet å gi svært lav måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for kommunedelplan for bolig.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til høy måloppnåelse knyttet til kommunedelplan for bolig, da
det legges til rette for opp mot 1 000 nye boliger i planområdet.
Alternativet bidrar til å sikre byutvikling som igjen bidrar til sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft, og som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å
bo. De overordnende rammene for gode og sosialt fungerende nabolag er lagt i
alternativet gjennom en variert boligsammensetning og god kobling mellom
boliger, sentrum og park. Det legges til rette for en variert boligsammensetning,
samt noe næringsaktivitet. Det åpnes for flere fotgjengervennlige ferdselslinjer
som sikrer et åpent og godt tilgjengelig område.
Alternativ 1 bidrar sterkt til at boligbyggeprogrammets mål om oppføring av
totalt 550 nye boliger på sykehusområdet frem mot 2026 kan nås. Planforslaget
åpner for vesentlig flere boliger. Hvorvidt dette representerer et avvik fra målet
avhenger av om alle boligene bygges innenfor perioden i planprogrammet, eller
om noen bygges i en senere periode.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for kommunedelplan for bolig.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 bidrar til høy måloppnåelse knyttet til kommunedelplan for bolig, da
det legges til rette for opp mot 500 nye boliger i planområdet.
Alternativet bidrar til å sikre byutvikling som igjen bidrar til sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft, og som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å
bo. De overordnende rammene for gode og sosialt fungerende nabolag er lagt i
alternativet gjennom en variert boligsammensetning og god kobling mellom
boliger, sentrum og park. Det legges til rette for en variert boligsammensetning.
Det åpnes for flere fotgjengervennlige ferdselslinjer som sikrer et åpent og godt
tilgjengelig område. Alternativ 2 bidrar til boligbyggeprogrammets mål om
oppføring av totalt 550 nye boliger på sykehusområdet frem mot 2026 i all
hovedsak imøtekommes.
Med lavere utnyttelse enn alternativ 0 og færre boliger enn alternativ 1, vil
kostnadene per boenhet bli høye. Alternativet treffer derfor dårlig i forhold til
målgruppene i boligpolitisk plan. Boligområdet får heller ikke de samme
kvaliteter med bilfrie områder og et sentralt torg, som i alternativ 1. Det er
derfor mindre sannsynlig at det vil bidra til sosial bærekraft.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi middels måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for kommunedelplan for bolig.
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7.2.7 Kommunedelplan for Intercity dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse i kommunedelplanen. Det legges ikke til
rette for nye boliger med kollektivnær beliggenhet. Dermed vil ikke
passasjergrunnlaget for kollektivtrafikken øke som følge av alternativet.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse, og er heller ikke i konflikt med,
kommunedelplan for Intercity Fredrikstad-Sarpsborg.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til måloppnåelse knyttet til kommunedelplanen. Det legges til
rette for opp mot 1 000 nye boliger med kollektivnær beliggenhet, som igjen vil
føre til at passasjergrunnlaget for kollektivtrafikken øker.
For øvrig berøres ikke kommunedelplanen av alternativ 1.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for Intercity – Fredrikstad–Sarpsborg.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 bidrar til måloppnåelse knyttet til kommunedelplanen. Det legges til
rette for opp mot 500 nye boliger med kollektivnær beliggenhet, som igjen vil
føre til at passasjergrunnlaget for kollektivtrafikken øker.
For øvrig berøres ikke kommunedelplanen av alternativ 2.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for Intercity – Fredrikstad–Sarpsborg.

7.2.8 Gjeldende reguleringsplan
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse, og er heller ikke i konflikt med,
gjeldende reguleringsplan.
Alternativ 1 (Planforslagets alternativ) og alternativ 2 (mulighetsstudie fra
HRTB) er ikke i tråd med formålet i reguleringsplanen. Alternativ 1 og 2 bidrar
ikke til måloppnåelse, og er heller ikke i konflikt med gjeldende reguleringsplan.
For det tidligere sykehusområdet er imidlertid reguleringsplanen i strid med
senere vedtatt kommuneplan for Fredrikstad. Kommuneplanen går da foran
reguleringsplanen. Forholdet til gjeldende reguleringsplan er derfor ikke særlig
relevant, og det gjøres ikke ytterligere vurderinger knyttet til gjeldende
reguleringsplan i dette kapitlet.
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7.2.9 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse i planen for Hovedsykkelveier. Dagens
situasjon vil videreføres, og det vil ikke utarbeides plankart eller bestemmelser
som utreder eller sikrer sykkeltiltak i Ferjestedsveien eller Jernbanegata, i tråd
med overordnet plan.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse, og er heller ikke i konflikt med, plan for
hovedsykkelveier.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til høy måloppnåelse i planen for Hovedsykkelveier.
Alternativet sikrer sykkeltiltak i Ferjestedsveien og Jernbanegata, i tråd med
overordnet plan.
Videre vil alternativ 1 sikre nye gang- og sykkelforbindelser gjennom
planområdet. Åpning og forlengelse av Kongens gate, Cicignongata, Ths. W.
Schwartz gt. og Glacisgata, vil bidra til bedre forhold for syklister og myke
trafikanter i og omkring planområdet i tråd med målsetninger i planen.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i plan for
hovedsykkelveier.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Det antas at en eventuell reguleringsplan for alternativ 2 vil sikre de
overordnede sykkeltiltakene, tilsvarende som i alternativ 1.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i plan for
hovedsykkelveier.

7.2.10 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ bidrar ikke til måloppnåelse i trafikksikkerhetsplanen. Dagens
situasjon vil videreføres, og det vil ikke utarbeides plankart eller bestemmelser
som utreder eller sikrer trafikksikkerhetstiltak i området, utover det som finnes i
dag.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse, og er heller ikke i konflikt med,
Trafikksikkerhetsplanen.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til måloppnåelse i trafikksikkerhetsplanen. Det vil utarbeides
plankart og bestemmelser som utreder eller sikrer trafikksikkerhetstiltak i
området utover det som finnes i dag.

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\2fadd2a7-c8d3-418b-8c39-3c04a9427fa8\6181071_7d075536-2303-4a6c-83a0-340c69794777.DOCX

104

PLANBESKRIVELSE CICIGNON PARK

Alternativ 1 sikrer nye gang- og sykkelforbindelser gjennom planområdet.
Åpning og forlengelse av Kongens gate, Cicignongata, Tsh. W. Schwartz gt. og
Glacisgata, vil bidra til økt trafikksikkerhet i planområdet i tråd med
målsetninger i planen.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
Trafikksikkerhetsplanen.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Måloppnåelse i alternativ 2 vil bli tilsvarende som for alternativ 1, se beskrivelse
av alternativ 1 over.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
Trafikksikkerhetsplanen.

7.2.11 Overvannsrammeplan
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 vil videreføre dagens situasjon.
Alternativ 0 vurderes samlet å gi lav måloppnåelse for mål angitt i
Overvannsrammeplanen.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til måloppnåelse i overvannsrammeplanen. Det vil bli
utarbeidet overvannsløsninger som sikrer at grønne områder kan brukes til
fordrøyning/infiltrasjon av overvann. Dette blir også sikret i bestemmelsene.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
Overvannsrammeplanen.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Overvannsløsninger er ikke utredet i alternativ 2. Alternativet er dermed ikke
utformet med overvannsløsninger i tråd med Overvannsrammeplanen. Det er
heller ikke sikret at grønne områder kan brukes til fordrøyning/infiltrasjon av
overvann. Det må imidlertid forutsettes at rammeplanen gjøres gjeldende også
for alternativ 2.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
Overvannsrammeplanen.

7.2.12 Barnehage- og skolebruksplan for Fredrikstad
kommune 2015-2025
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 vil videreføre dagens situasjon og bidrar dermed ikke til
måloppnåelse i barnehage- og skolebruksplanen om ny kapasitet innenfor
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skolens inntaksområde. Alternativ 0 legger heller ikke til rette for økt
barnehagekapasitet.
Alternativ 0 vurderes samlet å gi lav måloppnåelse for mål angitt i Barnehageog skolebruksplanen.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar ikke til måloppnåelse i Barnehage- og skolebruksplanen om
ny kapasitet innenfor skolens inntaksområde.
Alternativ 1 åpner for barnehage i området/økt barnehagekapasitet, og dette er
lagt inn som et krav i planforslaget. Alternativet bidrar dermed til målet om flere
barnehageplasser i sentrale deler av Fredrikstad.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi en viss positiv måloppnåelse for mål angitt i
Barnehage- og skolebruksplanen.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 bidrar ikke til måloppnåelse i Barnehage- og skolebruksplanen om
ny kapasitet innenfor skolens inntaksområde.
Alternativ 2 legger også til rette for barnehage (90-100 barn) i området og
dermed økt barnehagekapasitet, men en slik løsning er ikke vist i illustrasjoner
eller utredet i detalj. Konsekvensene av tiltaket er derfor ikke helt avklart, men
forutsettes å være positive.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi en viss positiv måloppnåelse for mål angitt i
Barnehage- og skolebruksplanen.

7.2.13 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 vil videreføre dagens situasjon og bidrar dermed ikke til
måloppnåelse i statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging.
Alternativ 0 vurderes samlet å gi lav måloppnåelse for mål angitt i de statlige
planretningslinjene.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til måloppnåelse i statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging. Alternativet bidrar til målet om høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Alternativet
bidrar til at det i områder med stort utbyggingspress legges til rette for
arealutnyttelse utover det som er typisk.
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Alternativ 1 bidrar til målet om at nye utbyggingsområder bør styres mot
sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.
Alternativ 1 bidrar til å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse
og god trafikksikkerhet. Alternativet gir måloppnåelse når det gjelder å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Alternativet bidrar til å styrke sykkel og gange som transportform, samt legge til
rette for universell utforming og tilgjengelighet for alle.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i de statlige
planretningslinjene.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Måloppnåelse for alternativ 2 blir, sammenliknet med alternativ 0, i hovedsak
tilsvarende som alternativ 1. Se beskrivelse ovenfor. Alternativet legger
imidlertid noe mindre til rette for styrking av gange og sykkel, da det innebærer
relativt sett flere parkeringsplasser og færre gågater/gatetun.
Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i de statlige
planretningslinjene.

7.2.14 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen
Alternativ 0: Referansealternativ
Alternativ 0 vil videreføre dagens situasjon og bidrar dermed ikke til
måloppnåelse i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse, og er heller ikke i konflikt med de
Rikspolitiske retningslinjene.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Alternativ 1 bidrar til måloppnåelse i retningslinjene. Alternativet sikrer mål om
at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, trafikkfare
og annen helsefare. Det sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet.
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i de
Rikspolitiske retningslinjene.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Alternativ 2 er ikke utredet i detalj når det gjelder lekeplasser og lekearealer for
barn. Det forutsettes imidlertid at dersom alternativ 2 ble fremmet som eget
planforslag, så ville det sikre mål om at arealer som brukes av barn og unge
sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, og at det ville
legge til rette for varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet.
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Alternativ 2 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i de
Rikspolitiske retningslinjene.

7.2.15 Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene
Retningslinjene skal sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller
og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Viktigste formål er å:

›

Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

›

Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
kommunene.

Ettersom dette er retningslinjer til kommunen vurderes ikke alternativene opp
mot denne.

7.2.16 Sammenstilling / oppsummering
Sammenstilling
I tabellen angir verdien "+" at alternativet bidrar til måloppnåelse i overordnet
plan. Der det er avdekket konfliktområder er det gitt verdien "-". Verdien "0"
angir at alternativet hverken bidrar til måloppnåelse eller at det er avdekket
konfliktområder.
Tabell 11: Forhold til overordnede planer og mål, sammenstilling.

Plan / retningslinje

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Fylkesplan for Østfold

-

+

+

Bypakke Nedre Glomma

-

+

+

-

+

+/-

-

+

+

-

+

+

0

+

+

0

0

0

Kommuneplan for Fredrikstad
kommune
Kommunedelplan for klima og
energi (2013)
Kommunedelplan for bolig Boligpolitisk plan for Fredrikstad
kommune
Kommunedelplan for Intercity
dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg
Gjeldende reguleringsplan
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Hovedsykkelveier i Sarpsborg og

0

+

+

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

0

+

+

Overvannsrammeplan

0

+

+

-

+

+

-

+

+

0

+

+

0

0

0

Fredrikstad

Barnehage- og skolebruksplan for
Fredrikstad kommune 2015-2025
Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å
styrke barn og unges interesser i
planleggingen
Statlig planretningslinje for klimaog energiplanlegging i
kommunene

Vurdering
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse, og er i konflikt med flere overordnede
planer og mål. Det viktigste konfliktområdet er at det rett og slett ikke er noen
overordnede planer som legger opp til en utvikling i tråd med alternativ 0.
Både alternativ 1 og 2 er vesentlig bedre enn alternativ 0 og bidrar til
måloppnåelse i overordnede planer. Det er likevel forskjeller i hvor godt de
bidrar til måloppnåelse, spesielt i forhold til fylkesplan for Østfold, kommuneplan
for Fredrikstad, kommunedelplan for bolig og statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Det er avdekket konflikt mellom alternativ 2 og kommuneplanens overordnede
strategi og mål om nullvekst i personbiltrafikken. Det er forutsatt at alternativ 1
er i samsvar med overordnede planer og mål (jf. vedtak i planutvalget
24.09.2020, sak 92/20).
Fylkesplan for Østfold
Alternativ 1 gir høy måloppnåelse og alternativ 2 gir middels måloppnåelse for
mål angitt i Fylkesplan for Østfold. Alternativ 2 gir liten grad av fortetting fordi
det innebærer ca. 20% redusert utnyttelse i forhold til alternativ 0. Alternativ 2
er dermed også lite ambisiøst i forhold til å sikre jordvern.
Kommuneplan for Fredrikstad
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Alternativ 1 gir høy måloppnåelse i forhold til kommuneplan for Fredrikstad. Det
sikrer fortetting med kvalitet og en utvikling der arkitektonisk kvalitet blir
ivaretatt. Det sikrer sosiale og kulturelle møteplasser med kvalitet i
lokalsamfunnet. Alternativet legger godt til rette for at veksten i persontransport
tas gjennom gange, sykkel og kollektivtransport i tråd med den overordnede
arealstrategien, og gir begrensinger for antall parkeringsplasser.
Alternativ 2 gir begrenset måloppnåelse for mål angitt i kommuneplan for
Fredrikstad kommune. Det er avdekket konflikt mellom alternativ 2 og
kommuneplanens overordnede strategi og mål om nullvekst i personbiltrafikken.
Alternativet gir liten grad av fortetting fordi det innebærer ca. 20 % redusert
utnyttelse i forhold til alternativ 0. Gatene blir tilrettelagt for biler og dette
medfører støy som reduserer områdets kvalitet. Arkitektonisk kvalitet
forutsettes ivaretatt.
Kommunedelplan for bolig
Alternativ 1 vurderes samlet å gi høy måloppnåelse for mål angitt i
kommuneplan for kommunedelplan for bolig. Alternativ 2 vurderes samlet å gi
middels måloppnåelse for mål angitt i kommuneplan for kommunedelplan for
bolig.
Med lavere utnyttelse enn alternativ 0 og færre boliger enn alternativ 1, vil
kostnadene per boenhet i alternativ 2 bli høye. Alternativet treffer derfor dårlig i
forhold til målgruppene i boligpolitisk plan. Boligområdet får heller ikke de
samme kvaliteter med bilfrie områder og et sentralt torg, som i alternativ 1.
Det er derfor mindre sannsynlig at det vil bidra til sosial bærekraft.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Både alternativ 1 og 2 gir høy måloppnåelse for mål angitt i de statlige
planretningslinjene. Alternativ 2 legger imidlertid noe mindre til rette for
styrking av gange og sykkel, da det innebærer at gatene blir tilrettelagt for biler,
relativt sett flere parkeringsplasser og færre gågater/gatetun.
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7.3

Kulturmiljø

7.3.1 Innledning
Det foreligger to fagrapporter knyttet til temaet, "DIVE-analyse for Cicignon
Park", datert 28.03.2017, utarbeidet av COWI AS for NG Development AS, og
"DIVE-analyse Cicignon Park", datert 05.01.2018, utarbeidet av WSP
Engineering AS for Fredrikstad kommune. Begge rapportene følger som vedlegg.
Det bemerkes at rapportene er basert på en tidligere versjon av forslagsstillers
prosjekt og opprinnelig utstrekning av planområdet. Senere endringer av
prosjektet (alternativ 1) er imidlertid ikke av en slik karakter at det virker inn på
denne temautredningen. Redusert planområde medfører at de verneverdige
bygningene Jernbanegata 13 og 15 ikke lenger inngår i planområdet.
Vurderinger og anbefalinger i rapportene, som gjelder disse to bygningene, er
derfor utelatt i sammendraget nedenfor.
Fordi rapporten fra WSP er nyere, og fordi administrasjonen i Fredrikstad
kommune i 2017 tilsidesatte DIVE-analysen fra COWI, er det primært rapporten
fra WSP som legges til grunn for konsekvensutredning av planforslaget.
Nedenfor følger et sammendrag av rapporten fra WSP, etterfulgt av utdrag fra
rapporten fra COWI og en omtale av landsverneplan for helsesektoren. På
bakgrunn av dette gis det i kapittel 7.3.4 en samlet vurdering fra forslagsstiller.

Influensområde

Figur 52: Kulturminner i analyse- og influensområdet. (Kilde: DIVE-analyse, WSP)
Analyseområdet tilsvarer varslet planområde, som siden er redusert.

Alternativ 0: Referansealternativ
Bydelen Cicignon ligger tvers over elva for Gamlebyen. Området strekker seg
utover mot J.N. Jacobsens gate, Hans Jacob Nilsens gate / St. Croix gate og
elva. Cicignon-området vurderes som et av de viktigste og mest verneverdige
byområdene i Fredrikstad. Cicignon har vært utbygd med boligbebyggelse siden
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slutten av 1800-tallet. Før dette, siden 1600-tallet, har det vært et fort på
Cicignon. Sentralsykehuset etablerte seg i området på 1950-tallet. Etter at
sykehuset flyttet i 2015, ble sykehustomten solgt, og ny eier og kommunen
ønsker en transformasjon av området.
Bygningsmassen etter sykehusdriften som flyttet i 2015, står delvis tom og en
transformasjon av området planlegges. DIVE-analysen er utarbeidet for å samle
kunnskap og gi grunnlag for de videre valgene for enkeltbygninger og
kulturminner og det fysiske miljøet som helhet som skal tilpasses det
omkringliggende miljø, influensområdene. Det er særlig den eldste bebyggelsen
fra før sykehuset ble etablert, samt det første sykehuskomplekset frem til 1970tallet, som har en arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.
En oppsummering av verneverdier i området i dag, basert på vurderingene i de
foreliggende utredningene, er gjort i kapittel 5.5 Kulturminner og kulturmiljø.
Sykehusets uteområde, grøntanlegg/park i forkant av kantinen og mellom
høyblokkene er en viktig del av sykehusanlegget som sted for rekreasjon.
Området fremstår i dag som en liten grønn lunge og er fremdeles lesbar som en
del av det opprinnelige sykehuskomplekset. Videre er trerekken langs
Fergestedsveien og Welhavens gate er en del av byutviklingen, og ble plantet for
å skulle forskjønne og heve byens status, og understreke gateløp og
linjeføringer. Dette trekket er autentisk og lesbart. Av gater har Welhavens gate
eksistert som gateløp siden før sykehuset ble bygd. Som linjeføring har
gateløpet høy integritet og lesbarhet.
Et av de viktigste vilkårene for at bygninger av denne typen som i
analyseområdet bevares, er at de er i bruk. Dersom det ikke gjennomføres noen
tiltak i Cicignon Park forventes det at store deler av bygningsmassen vil stå tom.
Rent teknisk vil tomme hus kunne føre til at bygningen forfaller raskere.
Samfunnshensyn: Sykehusområdet omfatter et stort område. Dersom et så stort
område midt i en sentral bydel blir stående tomt eller med bruk som ikke gir
grunnlag for at investeringer i vedlikehold kan prioriteres, vil det kunne føre til
et preg av forfall, mistrivsel og utrygghet for tilgrensende beboere og i bydelen
generelt. Det er også betydelige miljømessige og økonomiske hensyn som tilsier
fortetting i et så sentralt byområde.

Alternativ 1; Planforslagets alternativ, og alternativ 2; Mulighetsstudie
fra HRTB:
Kvartalsstruktur
Både alternativ 1 og 2 etterkommer målet om å reetablere kvartalsstrukturen på
Cicignon, i tråd med gjeldende planer. Alternativ 2 legger imidlertid opp til en
renere kvartalsstruktur og organisering av kvartalet på en mer tradisjonell måte
med hensyn til bygningenes plassering og volum, mens alternativ 1 er mer
organisk og har en løsere kvartalsstruktur. På hvilken måte kvartalene bebygges
vil ha mye å si for opplevelsen av å oppholde seg og ferdes der. Rene
kvartalsstrukturer med bygninger i linje mot gata vil føre til tydeligere siktlinjer

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\2fadd2a7-c8d3-418b-8c39-3c04a9427fa8\6181071_7d075536-2303-4a6c-83a0-340c69794777.DOCX

112

PLANBESKRIVELSE CICIGNON PARK

og det blir lettere å orientere seg. En mer organisk organisering av kvartalet vil
føre til en åpnere og mer luftig romlighet.
Høyder og volum
Omfanget i høyder og volum blir mer omfattende i alternativ 1, som legger opp
til en høyere utnytting og med flere boenheter enn i alternativ 2. Bebyggelse i
småskala-enheter i alternativ 2 vil harmonere mer med øvrig bebyggelse i
bydelen enn store volum og høyere bygg som i alternativ 1.
Gateløp og grøntanlegg
Om gateløp og grøntanlegg legger begge alternativ opp til å opprettholde et
grøntanlegg mellom høyblokkene. I alternativ 1 ser det ikke ut til at den eldre
trerekken langs Fergestedsveien er foreslått videreført, mens i alternativ 2 er
ikke Welhavens gate foreslått videreført som gateløp i den sørligste delen av
området. Grøntanleggene i form av trerekker og parker har en kulturhistorisk
verdi og bør videreføres. Det samme gjelder Welhavens gate, som har eksistert
som gateløp siden før sykehusutbyggingen.
Eksisterende eldre verneverdig bebyggelse
Redusert planområde medfører at de verneverdige bygningene Jernbanegata 13
og 15 ikke lenger inngår i planområdet.
Alternativ 1 innebærer rivning av Dronningens gate 3, mens alternativ 2, åpner
for bevaring. Bygningen var opprinnelig en del av en bygningsrekke langs
gaten. Begge alternativene foreslår en reetablering av bebyggelse langs
gateløpet. Alternativ 1 vil sikre ny bebyggelse langs denne delen av gaten. I
alternativ 2 vil Dronningens gate 3 igjen bli en del av en kontekst, og ikke
frittstående slik den fremstår i dag. Alternativ 2 sikrer en tilpasning til
bygningsvolumet i Dronningens gate 3. Bebyggelsen på hver side fremstår som
småskala i volum og form. Alternativ 1 gis en helhetlig utforming og uten
tilpasning, da Dronningens gate 3 rives.
Eksisterende verneverdig bebyggelse - sykehusbygg
Begge alternativene omfatter å endre høyblokkene med blant annet påbygg,
samt å rive mellombygget (kantinen) og nordfløyen. For A- og B-blokken er det
viktig at det som bygges ikke konkurrerer med blokkene i høyde, slik at de får
fremstå som to slanke og høyreiste tårn og forbli det modernistiske landemerket
de var ment som.
Influensområdet
Både alternativ 1 og 2 tilpasser seg tilgrensende områder/influensområdet i
umiddelbar nærhet gjennom etablering av kvartalsstruktur. 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 umiddelbare influensområdet. Begge alternativ foreslår en
påbygging av høyblokkene, noe som vil kunne føre til at bylandskapet blir
markant endret og at viktige topografiske orienteringspunkter blir svekket.
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Cicignon og Gamlebyen vil kunne tape lesbarhet og opplevelsesverdier dersom
bygningene på Cicignon blir høyere enn i dag.
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 ifra 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 videreføres og
settes i stand. Bygningen 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 hensynssone i reguleringsplan.
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.

Konklusjon og anbefaling
I analyseområdet og influensområdet er 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
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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.
*Definisjon og utstrekning av NB!-området, se rapport fra WSP, s. 38.

Forslag til alternative løsninger og strategi for videre utvikling

›

Dronningens gate 3 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.

›

Eventuelle 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 i Cicignon Park. Både for å ta hensyn
til skalaen på Cicignon, men også med tanke på hvordan virkningen av
eventuelle 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.

7.3.2 DIVE-analyse fra COWI
Sammendrag
Det er gjennom arbeidet synliggjort fire historiske lag som er vurdert som
spesielt viktig å ivareta i det videre planarbeidet.
For influensområdet gjelder det:

›
›

Gamlebyen (med festningsanleggene)
Bydel Vestsiden

For analyseområdet gjelder det:

›

1800 tallets kvartalsstruktur og villabebyggelsen oppført omkring
århundreskiftet, med tilhørende grønnstruktur

›

Senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg.

Konklusjonen viser at det å skulle sikre og gjenopprette den gjennomgående
kvartalsstrukturen i sin helhet, samtidig som de senmodernistiske
sykehusbyggene sikres med hele sitt fotavtrykk og volum er lite forenlig.
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Analyseområde og influensområde
I denne DIVE analysen har man tatt utgangspunkt i et analyseområde som er
det samme som planområdets avgrensning i planprogrammet. DIVE-analysen vil
også inkludere et influensområde omkring planområdet. I influensområdet vil
fokus være på de helhetlige verdiene knyttet til byplan, bebyggelsesstruktur og
fjernvirkning av tiltaket.

Figur 53: Analyseområdet (til venstre) og influensområdet (til høyre). (Kilde: COWI AS).
Analyseområdet tilsvarer varslet planområde, som siden er redusert.

Influensområdet markert med sort stiplet strek. Analyseområdet med rød stiplet
strek. De brune og blå områdene viser byområdene Vestsiden og Gamlebyen - i
riksantikvarens "NB! register". Blått (Gamlebyen og biblioteket), samt lilla
(Fredrikstadbrua), viser fredete anlegg.
Den delen av analyseområdet som ligger mellom Welhavens gate og
Jernbanegata, er senere tatt ut av planforslaget.

Vernestatus
Influensområdet
En rekke eiendommer i influensområdet er avmerket "hensynssone bevaring av
kulturmiljø" – i KDP for Fredrikstad Byområde1). En rekke bygninger er markert
med rødt i samme plan, angitt som verneverdig bebyggelse og er registrert i
SEFRAK registeret.
Bydel Vestsiden, som utgjør områdene vest og sør for planområdet, er registrert
i Riksantikvarens NB! register. Registeret gir en oversikt over områder som det
knytter seg nasjonale kulturminne- og kulturmiljøinteresser til i norske byer og
tettsteder med bystruktur. Basen viser de viktigste eksisterende sporene av
norsk byutvikling fra vikingtid frem til omkring 1950-tallet.
Ifølge registeret utgjør bebyggelsen i byområdet Vestsiden et representativt
utsnitt av norsk arkitekturhistorie i tiden fra andre halvdel av 1800-tallet og
fram til andre verdenskrig. Bygningene er til dels av svært høy kvalitet, er lite
endret, og er i stor grad tegnet av noen av landets ledende arkitekter på den tid
da de ble oppført. Området består av mindre miljøer med relativt homogent
utrykk, og der regulering og utomhusanlegg bygger opp under og kompletterer
helheten. Denne helheten i bymiljøet er av nasjonal interesse.
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Innen Vestsiden området finnes flere fredete bygninger, herunder: Fredrikstad
bibliotek, Tollbodene og Fredrikstad domkirke (Riksantikvaren -2016).
To bygninger tilhørende det forhenværende St. Josephs hospital, rett utenfor
planområdet, er oppført i Landsverneplan for Helsesektoren. Her er bygningene
foreslått til verneklasse 2 (eksteriør).
Til influensområdet hører også Gamlebyen og Isegran fort. Gamlebyen, som
ligger øst for elva, er et unikt og godt bevart kulturmiljø. Den omtales som
Nord-Europas best bevarte festningsby. Den regnes også som Norges
første renessanseby. Til festningsbyen er også anlegget og skansen på Isegran
og Cicignon fort tatt med. Gamlebyen og Isegran er avsatt til båndleggingssone
etter kulturminneloven og de fleste av bygningene i Gamlebyen er rødmarkert i
KDP for Fredrikstad byområde1) og er med i Riksantikvarens nasjonale
byområder – Gamlebyen. Vollene rundt Gamlebyen og flere bygninger i
nærområdet er fredet.
1)KDP

for Fredrikstad Byområde var gjeldende da temaet ble utredet.

Byområdeplanen ble avløst av ny kommuneplan vedtatt 18.06.2020.
Hensynssoner fra byområdeplanen er videreført i kommuneplanens arealdel
Analyseområdet
Ingen bygninger tilknyttet det tidligere sentralsykehuset er gitt formelt vern og
anlegget er heller ikke gitt vernestatus i Landsverneplan for helsesektoren.
Ferjestedsveien er avmerket "Hensynssone bevaring av kulturmiljø", i
kommunedelplan for Fredrikstad Byområde. Dette er videreført i
kommuneplanens arealdel.
Dronningens 3 er registrert i SEFRAK registeret. Bygningene er delt inn i rød og
gul kategori. Rød kategori betyr meldepliktige bygninger (eldre enn 1850) hvor
kommunen er pliktet til å melde alle endringer til fylkeskommunen. For øvrig er
ikke bygningene i SEFRAK- registeret tillagt spesielle restriksjoner.
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Historisk karakter

Figur 54: Bevarte historiske lag i analyseområdet. (Illustrasjon: COWI AS)

Det er tre viktige fysiske historiske spor som preger analyseområdet i dag. Disse
er vist i figuren over.
1850-1950 – Byvekst og villabebyggelse
Eksisterende kvartalsgater- mørk grå, Villaer fra omkring århundreskiftet= blå,
Større enkelttrær og trær i rekke – Stiplet mørkegrønn.
1950-1970 – Det opprinnelige sentralsykehuset
lysgrønn.
1970-2000 tallet – Utvidelse av sykehuset
Utvidelse 1970-75 = gul. Bygningsmasse fra perioden 1980-2000 = rød.

Arkitektoniske epoker
Bebyggelsen i kvartalsstrukturen
Flere arkitektoniske epoker er representert i området, mange av bygningene er
karakteristiske for sin tid. I området finnes bygninger som beskrives som
nygotikk (St. Croix skole og domkirken), historisme (Fredrikstad stasjon),
dragestil (prestebolig St. Birgitta), nyklassisisme, sveitserstil, jugendstil og
funksjonalisme m.fl. (Riksantikvaren – 2015)
Bebyggelsen innen analyseområdet
Bygningen i analyseområdet består av bygninger fra flere epoker. Jernbanegata
15 er inspirert av sveitserstilen, Jernbanegata 13 er inspirert av nyklassisismen
og Dronningens gate 3 er inspirert av Jugendstilen.
Det tidligere sentralsykehuset er bygget i flere faser, hvor etappene oppført i
årene 1956-1972 er beskrevet som eksempel på senmodernisme.
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Kulturarvens 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
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.
Høyblokkene (Bygg A og B) 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.

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.
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.
Endringskapasitetskart
Ett kart viser endringskapasitet med tanke på endringskapasiteten i 18-1900tallets kvartalsstruktur og villa-/småhusbebyggelse, det andre viser endringskapasiteten i senmodernismens sykehus- og velferdsstatsbygging. Disse to
epokene er i rapporten ikke rangert.
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Endringskapasitetskart
– gate- og
kvartalsstruktur og
tilhørende bebyggelse.
Rød=liten
endringskapasitet,
oransje= middels
endringskapasitet,
grønn=stor
endringskapasitet.

Endringskapasitetskart
- sykehusbebyggelsen
Oransje=middels
endringskapasitet,
grønn=stor
endringskapasitet.

Figur 55: Endringskapasitetskart (Kilde: COWI AS)

7.3.3 Landsverneplan for helsesektoren
Helse- og omsorgsdepartementet iverksatte høsten 2005 arbeid med
"Landsverneplan for helsesektoren". Arbeidet er ledd i prosjektet Statens
kulturhistoriske eiendommer, der det er bestemt at departementene skal
utarbeide landsverneplaner for statlige eiendommer innenfor den enkelte sektor.
Formålet med landsverneplanen er å verne et utvalg kulturminner og
kulturmiljøer som dokumenterer helsesektorens historie og utvikling.
Landsverneplanen skal gi sektoren fullgod oversikt over kulturvernhensyn
knyttet til egen sektor; hvilke eiendommer det omfatter og hvordan
vernehensyn skal ivaretas i fremtiden.
For å kunne tids- og kostnadsberegne viktige aktiviteter i hovedprosjektet var
det nødvendig å gjennomføre en pilot. I forprosjektet ble det derfor gjennomført
en overordnet gjennomgang og vurdering av eiendommene til Sykehuset Østfold
HF. Sykehuset Østfold omfatter 21 kompleks. Av disse er 4 sykehus og 6-8
mindre institusjoner samt boliger.
I landsverneplan for helsesektoren er to bygninger tilhørende det
forhenværende St. Josephs hospital, som ligger umiddelbart utenfor
planområdet, klassifisert til verneklasse 2 (eksteriør). Det tidligere
sentralsykehuset var en del av pilotprosjektet for landsverneplanen for
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helsesektoren, og ble konkret vurdert av statlige myndigheter og valgt til ikke å
inngå i landsverneplanen. Ut fra dette er det tydelig at bygningsmassen hverken
har nasjonal eller regional verneverdi.

7.3.4 Samlet vurdering
Verneverdier
Landsverneplan for helsesektoren viser at bygningsmassen ikke har nasjonal
eller regional verneverdi. De kulturhistoriske verdiene er av lokal verdi. Størst
lokal verdi har Jernbanegata 13 og 15, som ikke lenger inngår i planområdet.

Alternativ 0: Referansealternativ
Positiv konsekvens for tema kulturmiljø:

›

Dagens sykehusbebyggelse vil videreføres og beholdes med uendrede
fasader og volumer
(Dette er en teoretisk vurdering. Høyblokkene bygges om iht. dispensasjon
fra reguleringsplanen jf. kapittel 2.3.3 Ombygging av høyblokkene.)

›
›
›
›

Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse i Dronningens gate 3 videreføres.
Eksisterende grønnstruktur, trær og trerekker vil videreføres som i dag.
Welhavens gate opprettholdes som gateløp.
De eksisterende høyblokkene på sykehusområdet videreføres og bygges
ikke på i høyden. Dette vil hensynta skalaen på Cicignon.

Negativ konsekvens for tema kulturmiljø:

›
›

Ingen reetablering av gatestruktur.
Volum, høyder og materialbruk vil videreføres, og vil i begrenset grad
harmonere med eksisterende bebyggelse.

Samlet vurderes alternativ 0 å medføre en positiv konsekvens for kulturmiljø.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Positiv konsekvens for tema kulturmiljø:

›
›

Reetablerer gatestruktur.
Eksisterende grønnstruktur og trerekken i Ferjestedsveien vil videreføres i
hovedsak som i dag. Trerekken reguleres med hensynssone.

›

Ny bebyggelsesplassering og utforming vil i stor grad tilpasses områdets
kvartals- og gatestruktur.

›

Welhavens gate opprettholdes som gateløp.

Negativ konsekvens for tema kulturmiljø:

›

Ved høyblokkene vil mellombygget (kantinen) og nordfløyen rives.
(Høyblokkene bygges om iht. dispensasjon fra reguleringsplanen jf. kapittel
2.3.3 Ombygging av høyblokkene.)

›

Åpner for inntil to etasjer påbygg på blokk A og inntil tre etasjer påbygg på
blokk B. Blokk B kan dermed bli en etasje høyere enn i alternativ 2.

›

Omfanget i høyder og volum blir mer omfattende enn i alternativ 2.
Høydene på bebyggelsen utenom blokkene er jevnt over høyere enn i
alternativ 2.
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Vil i mindre grad enn alternativ 0 hensynta skalaen på Cicignon og
bylandskapet.

›

Dronningens gate 3 rives.

Samlet vurderes alternativ 1 å medføre en noe negativ konsekvens for
kulturmiljø.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Positiv konsekvens for tema kulturmiljø:

›
›

Reetablerer gatestruktur.
Bebyggelse i småskala-enheter som harmonerer mer med øvrig bebyggelse
i bydelen enn alternativ 1.

›

Høyblokkene vil fremstå som to slanke og høyreiste tårn.
(Dette er en teoretisk vurdering. Høyblokkene bygges om iht. dispensasjon
fra reguleringsplanen jf. kapittel 2.3.3 Ombygging av høyblokkene.)

›

Eksisterende grønnstruktur og trerekken i Ferjestedsveien vil videreføres i
hovedsak som i dag. Trerekken reguleres med hensynssone.

›

Ny bebyggelsesplassering og utforming vil tilpasses områdets kvartals- og
gatestruktur.

Negativ konsekvens for tema kulturmiljø:

›
›

Ved høyblokkene vil mellombygget (kantinen) og nordfløyen rives.
Åpner for inntil to etasjer påbygg på høyblokkene. Vil i mindre grad enn
alternativ 0 hensynta skalaen på Cicignon og bylandskapet.

›

Welhavens gate opprettholdes kun delvis som gateløp.

Samlet vurderes alternativ 2 å medføre en noe negativ konsekvens for
kulturmiljø.
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7.4

Byutvikling, bebyggelse og landskap

7.4.1 Innledning
Det foreligger ikke egen fagrapport om temaet, utredningen er i sin helhet
innarbeidet i planbeskrivelsen.
I henhold til planprogrammet skal konsekvensutredningens tema "byutvikling,
bebyggelse og landskap" omfatte undertemaene:

›

Byutvikling

›

Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur og bygningstypologi

›

Byrom

›

Grøntstruktur

›

Nærvirkning og fjernvirkning

›

Forhold for barn og unge

7.4.2 Byutvikling
Dagens situasjon
Den historiske utviklingen av byen Fredrikstad og bydel Cicignon er beskrevet i
den kulturhistoriske stedsanalysen "DIVE-analyse Cicignon Park", som følger
som vedlegg. Analysen beskriver også dagens situasjon. Flere relevante forhold
for dette temaet er også omtalt i kapittel 5 Beskrivelse av planområdet,
eksisterende forhold.

Influensområde
For tema byutvikling er det ikke definert et entydig geografisk avgrenset
influensområde. Vurderingene tar utgangspunkt i Fredrikstad sentrum og de tre
tyngdepunktene i byutviklingsstrategien til Fredrikstad kommune.

Alternativ 0: Referansealternativ
Ingen bygninger rives, volum og høyder vil i liten grad bli endret. Noe av
bebyggelsen vil kunne brukes som boliger, men en slik utvikling vil bare gi en
begrenset bruk av bygningene. Estetisk og visuelt vil et område i lite bruk og i
gradvis forfall bidra til en redusert opplevelse av området.
Den aktiviteten som bidro til byliv da sykehuset fortsatt var i drift, vil i liten grad
bli erstattet og planområdet vil sannsynligvis fremstå relativt folketomt.
Aktiviteten i planområdet vil i liten grad bidra til økt fortetting i
sentrum/kollektivknutepunkt. Det vil ikke bidra til økt aktivitet i nærområdet og
vil ikke styrke sentrum, da antall sentrumsnære leiligheter og boenheter ikke vil
øke vesentlig i området.
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I alternativ 0 videreføres stort sett dagens situasjon for planområdet, med
begrenset utvikling. Sammen med en flytting av stasjonen kan dette medføre en
stagnasjon i utviklingen for de vestlige delene av sentrum og en forskjøvet
balanse i sentrumsutviklingen, til ugunst for denne delen av byen.
I verste fall vil alternativet føre til forfall og bidra negativt til byutviklingen. I
beste fall kan alternativ 0 medføre en sakte transformasjon av området med ny
virksomhet i eksisterende bygningsmasse. Alternativ 0 bidrar imidlertid ikke til
ønsket, planmessig byutvikling, og vurderes derfor som negativt for byutvikling.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Planforslaget tilrettelegger et betydelig antall sentralt beliggende boliger. Dette
vil bidra til økt fortetting nært sentrum/kollektivknutepunkt, økt aktivitet, økt
folkeliv, økt kundegrunnlag i sentrum og til kollektivtrafikken og potensielt
reduserte utslipp av drivhusgasser.
I tillegg til gode og trafikksikre forbindelseslinjer for gående og syklende
inneholder forslaget et offentlig tilgjengelig og sentralt beliggende torg som er
kjernen og midtpunktet i området. Det legges til rette for næring/utadrettet
virksomhet tilknyttet det sentrale torget, herunder nærhandel, kafé og kiosk.
Dette representerer et lokalt tilpasset areal, som handelsmessig ikke vil svekke
Fredrikstad sentrum. Tilbud som etableres rundt sentraltorget kan bidra til at
det blir en møteplass og et levende byrom med høy trivsel, skjermet fra støy fra
trafikk.
Det åpnes også for offentlig tilgjengelige grøntområder og parkmessige arealer i
planområdet. Nye gater etableres som gatetun med prioritet for myke
trafikanter. Løsningen bidrar til å bedre gang- og sykkelforbindelser gjennom
bydelen, og herunder mellom Gamlebyen, eksisterende togstasjon og sentrum.
Dette vil bedre fremkommeligheten for myke trafikanter lokalt og i bydelen.
Alternativ 1 åpner for etablering av ny sosial infrastruktur i form av barnehage.
Alternativ 1 vurderes som meget positivt for byutvikling.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Løsningsforslaget tilrettelegger et betydelig antall sentralt beliggende boliger.
Dette vil bidra til økt fortetting nært sentrum/kollektivknutepunkt, økt aktivitet,
økt folkeliv, økt kundegrunnlag i sentrum og til kollektivtrafikken og redusert
utslipp av drivhusgasser.
Gatestruktur med tradisjonelt tverrsnitt etableres. Det innebærer kjøreveier med
fortau på begge sider, som et normalt og godt tilbud til gående. Det er ikke lagt
inn gatetun eller torg med den prioriteringen av myke trafikanter det innebærer.
Biltrafikk i gatene vil føre til støy og forurensning i nærmiljøet.
Det åpnes også for offentlig tilgjengelige grøntområder og parkmessige arealer i
planområdet. Løsningen bidrar til å bedre gang- og sykkelforbindelser gjennom
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bydelen, og herunder mellom Gamlebyen, eksisterende togstasjon og sentrum.
Dette vil bedre fremkommeligheten for myke trafikanter lokalt og i bydelen.
Alternativ 2 åpner for etablering av ny sosial infrastruktur i form av barnehage.
Forslaget var utarbeidet i 2010, da det var mindre fokus på høy utnyttelse som
ledd i bærekraftig byutvikling. En lavere utnyttelse enn i alternativ 1 og en
struktur med separate parkeringskjellere under hvert kvartal, gjør alternativ 2
markedsmessig mer utfordrende å gjennomføre. Alternativ 2 vurderes likevel
samlet sett som meget positivt for byutvikling.

Andre byutviklingsområder i Fredrikstad
I henhold til planprogrammet gjøres det her en overordnet vurdering av hvordan
andre tilsvarende byutviklingsområder i Fredrikstad vil kunne påvirke utviklingen
i sentrum.

Figur 56: Kart viser de tre tyngdepunktene i byutviklingsstrategien til Fredrikstad
kommune. Inntegnet med rødt: Cicignon park, med gul stjerne: ny
jernbanestasjon, med stiplet linje: ca. 500 m og 1 000 m radius fra
Stortorget. (Illustrasjon: Fredrikstad kommune og COWI AS)

Cicignon, FMV/Værste og Grønli er alle sentrumsnære områder hvor det
planlegges en urban fortetting og utvikling av boliger og næring. Alle områdene
ligger innen ca. 1 000 m radius fra Stortorget. De tre områdene ligger i gang/sykkelavstand fra hverandre, med innbyrdes avstand mellom 800-1 200 m.
Utviklingen av Cicignon, FMV og Grønli representerer tre forholdsvis ulike
konsepter, som er i ulike faser. Prosjektene er utfyllende i forhold til innhold,
men også delvis i konkurranse, blant annet når det gjelder bolig. Mens Grønli er
på idéstadiet er FMV delvis under utbygging, men her finnes også betydelige
uregulerte arealer. Dette gir en kort tidshorisont for deler av FMV-prosjektet
som utvikles løpende, og en lengre tidshorisont på deler av FMV og Cicignon.
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Lengst tidshorisont er det kanskje for Grønli som er avhengig av jernbane- og
veiutbygging noen år fram i tid.
Grønli skal utvikles til et knutepunkt, som en utvidelse av sentrum i retning
nordøst, med blandede formål. FMV utvikles også som en del av bysentrum, i
vestlig retning, også med blandete formål, og med sterkt innslag av næring,
kontor og offentlige anlegg. Cicignon vil i hovedsak utvikles som et mer
rendyrket boligprosjekt, med noe lokal handel/næring, som er planlagt å ha en
lokal funksjon og vil ikke konkurrere med sentrum, FMV eller Grønli. Det er
heller ikke planlagt å etablere kulturtilbud på Cicignon. Slik sett vil prosjektene
på ulik måte kunne bidra til å styrke Fredrikstad sentrum og utfylle hverandre.
Cicignon Park ligger strategisk plassert mellom sentrum og Gamlebyen og vil
være med på å styrke både sentrum og det historiske sentrum i Gamlebyen, og
ikke minst bedre forbindelse mellom disse.
FMV-området er delvis utviklet i dag. I søndre del av området ligger Fredrikstad
stadion, kontor/næringsbebyggelse og noen boligområder. Nordre del av
området utgjør et betydelig areal, som er under utvikling. Her foreligger planer
for utvikling av varierte boliger, nærings- og kontorarealer og handelsområder.
Et mål er at en utvikling av FMV-område skal bidra til å understøtte og styrke
utviklingen av Fredrikstad sentrum. Høsten 2016 ble prosjektet Arena
Fredrikstad vedtatt. Dette skal være en kamparena for ishockey som også kan
rigges om til for eksempel håndball, konserter, messer og så videre, samt en
treningshall. Arenaen samlokaliseres med ny Frederik II videregående skole.
Grønli: Utforming av Grønliområdet er i en tidlig idéfase, lite er vedtatt pr. i dag.
Innholdet i prosjektet er derfor usikkert. Det foreligger idéskisser for en blanding
av bolig og kontor/næring (fordeling ca. 40/60), samt publikumsrettede
funksjoner, skole og kulturfunksjoner i området, men ikke konkrete tall for
utnyttelse eller antall boliger. Utviklingen er avhengig av felles planarbeid for vei
(rv. 110) og jernbanen. Kommunedelplanen er delt i to, det er én plan for
strekningen Seut-Rolvsøy og én for Rolvsøy-Klavestad. Kommunedelplanene
med konsekvensutredning skal etter planen legges ut til høring og offentlig
ettersyn i slutten av 2019. Videre utforming av området avhenger blant annet
av dette planarbeidet.

7.4.3 Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur- og
bygningstypologi
Influensområde
For dette temaet er influensområdet satt til et område ca. 200 – 400 m utenfor
planområdet. Influensområdet er avgrenset av Riddervoldsgate, Hans Jacob
Nilsens gate, jernbanen og elva.
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Figur 57: Influensområde for tema bygningsvolum, bebyggelsesstruktur og
bygningstypologi. (Illustrasjon: COWI, kartgrunnlag
geo.fredrikstad.kommune.no)

Alternativ 0: Referansealternativ

Figur 58: Bygningsvolumer i alternativ 0 – sett fra nord. (Kilde: Google Maps)

Innenfor influensområdet er det stor variasjon i bygningsvolumer. Det er stort
innslag av frittliggende småhus, men også en del lavblokker. Den eksisterende
bebyggelsen i planområdet skiller seg likevel markert ut, som det desidert
største, sammensatte bygningsvolumet i hele området. Proporsjonene i den
tidligere sykehusbebyggelsen avviker klart fra øvrig bebyggelse i området. Dette
er illustrert i snittene nedenfor.
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Snitt vest/øst er tegnet parallelt med og nord for Ferjestedsveien, gjennom
høyblokkene. Domkirken sees i oppriss til venstre. Snitt nord/sør er tegnet
parallelt med Glacisgata, gjennom høyblokkene. I begge snittene er bebyggelsen
stilisert. Gul farge er brukt på tilliggende tidligere sykehusbebyggelse bakenfor
snittlinjen. Snittene viser at bebyggelsen skiller seg ut både i høyde og
volummessig i forhold til omkringliggende by.

Figur 59: Snitt vest/øst, alternativ 0

Bebyggelsen i nærområdet er i all hovedsak orientert og strukturert i henhold til
gatenettet i området. Den tidligere sykehusbebyggelsen avviker sterkt fra denne
strukturen både fordi den ikke er orientert i henhold til gatenettet, ved at den
strekker seg ut over det som ville vært flere kvartaler om kvartalsstrukturen var
gjennomført, og ved at det er bygd tvers over Cicignongata.
Bebyggelsen i området består av store og små bygninger, med et mangfold av
takformer og proporsjoner. Det er et stort spenn i bygningstyper, med både
tradisjonelle frittliggende småhus, tettstilte småhus og blokker, og mer særegne
bygg som domkirken og den katolske kirken.
De to høyblokkene representerer en bygningstype som ellers ikke er
representert i området, og den lavere bygningsmassen fra det tidligere
sykehuset skiller seg også ut med sin størrelse og komplekse utstrekning.
Alt i alt skiller den tidligere sykehusbebyggelsen seg ut på en negativ måte og
samspiller ikke særlig godt med bebyggelsen i området rundt – selv om deler av
bebyggelsen, spesielt høyblokkene, har sin kulturhistoriske verdi.
Alternativ 0 viderefører eksisterende bygningsvolum, brudd på
bebyggelsesstrukturen i området og avvikende bygningstypologi. Konsekvensen
av alternativ 0 vurderes derfor som negativ.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Som omtalt under alternativ 0 er det stor variasjon i bygningsvolumer innenfor
planområdet. I alternativ 1 rives store deler av den tidligere
sykehusbebyggelsen med sine avvikende proporsjoner i forhold til øvrig
bebyggelse i området. Høyblokkene videreføres imidlertid, og det åpnes for omog påbygging. Volumene i den nye bebyggelsen i alternativ 1 avviker fra
småhusbebyggelsen i influensområdet, men influensområdet inneholder også en
del blokkbebyggelse. Volumene i alternativ 1 er delt opp mer og samspiller
bedre med influensområdet enn volumene i alternativ 0.
Dette er illustrert i snittene nedenfor. Snittene er lagt på samme sted som
snittene i alternativ 0. Snittene viser at bebyggelsen, særlig med påbygg på
eksisterende blokker, skiller seg ut i høyde i forhold til omkringliggende by, men
også at det ikke er like massive volumer som i alternativ 0.
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Figur 60: Snitt vest/øst, alternativ 1

I prosessledende beslutning (planutvalget 01.03.2018, sak 20/18) er det gitt en
føring om at "Tilbygg og påbygg til høyblokkene skal utformes slik at bygningene
beholder sine enkle, stramme og rene former, samt fortsatt fremstår som
tvillingbygg". På bakgrunn av dette og rammetillatelse til ombygging av
høyblokkene gitt 01.10.2018, har det vært diskusjon om utforming av blokkene.
Prosessledende beslutning åpner for at høyblokkene tillates påbygget med tre
etasjer. En tolkning av kravet om at blokkene skal fremstå som "tvillingbygg" er
at de må være like høye, mens arkitekten har argumentert for at de kan og bør
ha ulik høyde, og at kun blokk B bør påbygges med tre etasjer. Dette lå til grunn
for opprinnelig planforslag og er videreført i revidert planforslag. I møte
20.03.2020 sa kommunen seg enig i at de ikke ønsker at blokk A skal bli høyere
enn den er i dag.
Arkitektens illustrasjoner av blokkene sett fra Isegran er gjengitt nedenfor.
Arkitekten beskriver og begrunner sin anbefaling slik:
Sykehuset sett fra Isegran, påbygg på A og B blokkene:
Sykehusblokkene som de fremstår idag er utfordrende høye i Fredrikstad
med sin småskala-bebyggelse. Påbygget med tre etasjer vil de markere
seg mer enn tydelig i Fredrikstads bylandskap; To mektige, voluminøse
tvillingblokker vil dominere bybildet i stor grad og sette et uønsket tydelig
preg på byen: «byen med de to digre lamellblokkene» en lite flatterende
karakteristikk.
(Se illustrasjon 1 under)
Sykehuset sett fra Isegran, påbygg på B blokken:
A blokken med sine 8 etasjer representerer i dag en fremmed målestokk i
bydelen Cicignon, men tåles kanskje som element i Fredrikstads større
helhetsbilde. En påbygget B blokk vil fremstå som en tydelig dominant,
men vil virke mindre påtrengende enn om begge blokkene var påbygget.
(Se illustrasjon 2 under)
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Figur 61: Illustrasjon 1. Viser begge høyblokkene påbygget med tre etasjer: «byen med
de to digre lamellblokkene» en lite flatterende karakteristikk. (Kilde: Niels Torp+
Arkitekter AS)

Figur 62: Illustrasjon 2. Viser kun B blokk påbygget med tre etasjer. B blokk vil fremstå
som en tydelig dominant, men vil virke mindre påtrengende enn om begge
blokkene var påbygget. (Kilde: Niels Torp+ Arkitekter AS)

Bebyggelsen i alternativ 1 er orientert og strukturert i henhold til gatenettet i
området og det nye torget som er foreslått etablert sentralt i planområdet.
Gatestrukturen i tilgrensende områder føres videre inn i planområdet og bygget
som ligger tvers over Cicignongata rives. På denne måten vil alternativ 1
samspille vesentlig bedre med bebyggelsesstrukturen i området, sammenliknet
med alternativ 0.
Variasjon i bygningstypologi er beskrevet under alternativ 0. I alternativ 1
erstattes store deler av den eksisterende bygningsmassen, som skiller seg
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negativt ut med sin størrelse og komplekse utstrekning, med ny bebyggelse.
Høyblokkene, med sin kulturhistoriske verdi, videreføres, og den nye
bebyggelsen tilpasses og samspiller både med blokkene og øvrig bebyggelse i
influensområdet.
Den store forskjellen i byggehøyde mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at
bebyggelsen i kvartalene C, D, E og F gjennomgående er høyere, samt at blokk
B kan bli en etasje høyere i alternativ 1 enn i alternativ 2. Sammenliknet med
alternativ 0 samspiller bebyggelsen i alternativ 1 bedre med bygningstypologien
i influensområdet, enn den tidligere sykehusbebyggelsen. Sammenliknet med
alternativ 2 har bebyggelsen i alternativ 1 mer varierte høyder i de fire
kvartalene nord for høyblokkene.
Alternativ 1 innfører bygningsvolumer som er mer oppdelt og samspiller bedre
med influensområdet enn volumene i alternativ 0, videreutvikler gate- og
bebyggelsesstrukturen i området og gir mindre disharmonerende
bygningstypologi. Konsekvensen av alternativ 1 vurderes derfor som positiv.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB

Figur 63: Bygningsvolumer i alternativ 2 – sett fra syd. (Kilde: Mulighetsstudie HRTB,
2010). Deler som ikke inngår i alternativ 2 er "sladdet" av COWI.

Som omtalt under alternativ 0 er det stor variasjon i bygningsvolumer innenfor
planområdet. I alternativ 2 rives store deler av den tidligere
sykehusbebyggelsen med sine avvikende proporsjoner i forhold til øvrig
bebyggelse i området. Høyblokkene videreføres imidlertid, og det åpnes for omog påbygging. Volumene i den nye bebyggelsen i alternativ 2 avviker fra
småhusbebyggelsen i influensområdet, men influensområdet inneholder også en
del blokkbebyggelse. Volumene i alternativ 2 er delt opp mer og samspiller
bedre med influensområdet enn volumene i alternativ 0.
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Dette er illustrert i snittene nedenfor. Snittene er lagt på samme sted som
snittene i alternativ 0 og 1. Snittene viser at bebyggelsen, særlig med påbygg
på eksisterende blokker, skiller seg ut i høyde i forhold til omkringliggende by,
men også at det er mindre massive volumer enn i alternativ 0.

Figur 64: Snitt vest/øst, alternativ 2

Bebyggelsen er orientert og strukturert i henhold til gatenettet i området.
Gatestrukturen i tilgrensende områder føres videre inn i planområdet og bygget
som ligger tvers over Cicignongata rives. På denne måten vil alternativ 2
samspille vesentlig bedre med bebyggelsesstrukturen i området, sammenliknet
med alternativ 0.
Variasjon i bygningstypologi er beskrevet under alternativ 0. I alternativ 2
erstattes store deler av den eksisterende bygningsmassen, som skiller seg
negativt ut med sin størrelse og komplekse utstrekning, med ny bebyggelse.
Høyblokkene, med sin kulturhistoriske verdi, videreføres, og den nye
bebyggelsen tilpasses og samspiller både med blokkene og øvrig bebyggelse i
influensområdet.
Den store forskjellen i byggehøyde mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at
bebyggelsen i kvartalene C, D, E og F gjennomgående er høyere, samt at blokk
B kan bli en etasje høyere i alternativ 1 enn i alternativ 2. Sammenliknet med
alternativ 0 samspiller bebyggelsen i alternativ 2 bedre med bygningstypologien
i influensområdet, enn den tidligere sykehusbebyggelsen. Sammenliknet med
alternativ 1 er bebyggelsen i de fire kvartalene nord for høyblokkene mer
ensartet og med mindre varierte høyder i alternativ 2.
Alternativ 2 innfører bygningsvolumer som er mer oppdelt og samspiller bedre
med influensområdet enn volumene i alternativ 0, videreutvikler gate- og
bebyggelsesstrukturen i området og gir mindre disharmonerende
bygningstypologi. Konsekvensen av alternativ 2 vurderes derfor som positiv.
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7.4.4 Byrom
Influensområde
For dette temaet er influensområdet det samme som for tema bygningsvolum,
bebyggelsesstruktur og bygningstypologi. Se illustrasjon i kapittel 7.4.3.
Influensområdet er avgrenset av Riddervoldsgate, Hans Jacob Nilsens gate,
jernbanen og elva.

Alternativ 0: Referansealternativ
Influensområdet består av et "kjerneområde" med klassisk kvartalsstruktur med
små, firkantede kvartaler. Østre del av området har større kvartaler, til dels med
mer sammensatt geometrisk form. I tillegg er det fire parker eller parkmessige
områder. Planområdet har to storkvartaler som bryter med strukturen i
"kjerneområdet" og knytter seg til strukturen i østre del av området, uten at
dette tilfører området romlige eller estetiske kvaliteter.
De fleste gatene i området er rette gater med tosidig bebyggelse. De har
karakter av å være gjennomskjærende gater som styrker kontinuiteten i
bevegelsen fremover gjennom gaterommet. I disse gatene er gatevolumet like
viktig som målet gatene fører frem til. Slike gater har sterk egenverdi som
byrom. Ridehusgata er et eksempel på denne gatetypen.
Det er også flere gater som kan karakteriseres som grensegater, som definerer
randsoner og overganger mellom ulike områder eller steder. Eksempel på dette
er J N Jacobsens gate langs Kirkeparken. Grensegatene har en ubalanse ved at
veggene er vesensforskjellige.
De fem gatene som inngår i planområdet er alle rette gater med ubalanse i
forholdet mellom gateveggene, og gatene er preget av usymmetriske sekvenser
og tverrbevegelser som svekker lede-effekten fremover og kontinuiteten i
bevegelsen gjennom gaterommet.
Det er ingen klassiske urbane plassdannelser innenfor området som torg eller
andre lukkede byrom. Tollbodplassen er en åpen avlang, rettet plass som åpner
seg mot elva. Plassen mellom Skolegaten og stasjonen fremstår som et
utflytende og lite strukturert byrom med lav kvalitet.
Innenfor planområdet er det to store og noen mindre parkeringsplasser. Dette er
funksjonelt utformede plasser som fungerer greit til formålet (parkering), men
som ikke fremstår som velformede eller attraktive byrom. Det er flere mindre
romdannelser i planområdet, for eksempel i krysset Ths. W. Schwartz gate /
Dronningens gate og i enden av St. Josephs gate. Disse fremstå som
usymmetriske og lite planlagte rom med lav estetisk kvalitet og uklar funksjon
og lite vellykket romlig sammenheng med området rundt.
Omkring høyblokkene og lavblokkene ligger parkmessige og relativt åpne
arealer. Byrommet defineres av sykehusbyggene, av alléen i Ferjestedsveien og
tilliggende gater. Omkring de eksisterende villaene ligger tidligere hager som er
delvis bevart, delvis omgjort til parkering. I nord preges byrommene av å være
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arealer brukt til lagring, parkering og annet, noe tilfeldig plassert, og definert av
sykehusbebyggelsen. Unntaket er uteområdet til Dronningens gate 5, som er et
grønt og tilrettelagt uteareal. Byrommene i sør har liten forbindelse med byrom i
nord, bl.a. grunnet sykehusbebyggelse (særlig administrasjonsbygget) som
deler området i to.
Byrommene rundt sykehusbyggene har begrenset bruks- og opplevelsesverdi
når bygningene står tomme. De oppleves i liten grad som trygge, og har liten
bruksverdi. Dette inntrykket ble bekreftet gjennom innspill fra naboer i
medvirkningsmøte 14 juni 2016.
Alternativ 0 viderefører dagens situasjon med sine svakheter og vurderes derfor
som negativt i forhold til temaet byrom.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
I alternativ 1 brytes dagens storkvartal opp og det etableres gate- og
kvartalsstruktur med småkvartaler tilsvarende "kjerneområdet" innenfor
influensområdet. Se omtale av dette under alternativ 0 ovenfor.
De fem gatene som inngår i planområdet føres videre innover i planområdet og
den nye bebyggelsen gir bedre balanse i forholdet mellom gateveggene
sammenliknet med alternativ 0. Gatene vil styrke lede-effekten fremover og
kontinuiteten i bevegelsen gjennom gaterommet. Planområdet får en
kvartalsstruktur som harmonerer med strukturen i "kjerneområdet". Dette
tilfører området romlige og estetiske kvaliteter.
Alternativ 1 tilfører området nye gater og en klassisk urban plassdannelse i form
av et sentralt plassert torg. Dagens situasjon med sine svakheter erstattes av en
bystruktur med nye gateløp og et sentralt torg. Usymmetriske og lite planlagte
byrom med lav estetisk kvalitet og uklar funksjon og lite vellykket romlig
sammenheng med området rundt, erstattes av en ny struktur basert på den
klassiske kvartalsstrukturen i nabolaget.
Alternativ 1 bidrar til åpne opp og sikre gode og helhetlige romlige
sammenhenger. Det etableres en større variasjon av byrom som blir
tilgjengelige for befolkningen. Det sentrale torget vil kunne bli en lokal, urban
møteplass, særlig hvis en lykkes med å samle utadrettet virksomhet i dette
området. Kombinasjonen av gatetun, park og sentralt torg legger til rette for
aktiv bruk og med en kraftig befolkningsøkning som følger av utbyggingen i
området, vil byrommene tas aktivt i bruk og det forventes å bli liv mellom
husene.
Den store forskjellen i byggehøyde mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at
bebyggelsen i kvartalene C, D, E og F gjennomgående er høyere, samt at blokk
B kan bli en etasje høyere i alternativ 1 enn i alternativ 2. Sammenliknet med
alternativ 2 blir det mer varierte rom mellom husene i alternativ 1.
Alternativ 1 vurderes som meget positivt i forhold til temaet byrom.
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Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
På samme måte som i alternativ 1 rives bebyggelse som i dag stenger
forlengelser av gateløp. Ny bebyggelse bidrar til åpne opp bystrukturen og sikre
helhetlige romlige sammenhenger i tråd med nabolagets kvadratur.
Planforslaget gir ikke rom for like store variasjoner av byrom, eller samme
hierarki som alternativ 1. Ettersom deler av gatestrukturen i større grad er
tilrettelagt for kjørende og klassiske gater, innebærer det at gående og opphold
må finne sted på fortau. Dette gir ikke like gode muligheter for å skape
variasjon, eller utnytte de områdene som har best solforhold.
I alternativ 2 brytes dagens storkvartal opp og det etableres gate- og
kvartalsstruktur med småkvartaler tilsvarende "kjerneområdet" innenfor
influensområdet. Se omtale av dette under alternativ 0 ovenfor.
De fem gatene som inngår i planområdet føres videre innover i planområdet og
den nye bebyggelsen gir bedre balanse i forholdet mellom gateveggene
sammenliknet med alternativ 0. Gatene vil styrke lede-effekten fremover og
kontinuiteten i bevegelsen gjennom gaterommet. Planområdet får en
kvartalsstruktur som harmonerer med strukturen i "kjerneområdet". Dette
tilfører området romlige og estetiske kvaliteter.
I alternativ 2 erstattes dagens situasjon med sine svakheter av en bystruktur
med nye gateløp. Usymmetriske og lite planlagte byrom med lav estetisk
kvalitet og uklar funksjon og lite vellykket romlig sammenheng med området
rundt, erstattes av en ny struktur basert på den klassiske kvartalsstrukturen i
nabolaget.
Den store forskjellen i byggehøyde mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at
bebyggelsen i kvartalene C, D, E og F gjennomgående er høyere, samt at blokk
B kan bli en etasje høyere i alternativ 1 enn i alternativ 2. Sammenliknet med
alternativ 1 blir det mer ensartede rom mellom husene i alternativ 2.
Alternativ 2 bidrar til åpne opp og sikre gode og helhetlige romlige
sammenhenger. Alternativ 2 vurderes som positivt i forhold til temaet byrom.

7.4.5 Grøntstruktur
Influensområde
For dette temaet er influensområdet det samme som for tema bygningsvolum,
bebyggelsesstruktur og bygningstypologi. Se illustrasjon i kapittel 7.4.3.
Influensområdet er avgrenset av Riddervoldsgate, Hans Jacob Nilsens gate,
jernbanen og elva.

Alternativ 0: Referansealternativ
Innenfor influensområdet er det fire parker / parkmessige områder. I vest ligger
Kirkeparken og Biblioteksparken. I øst finner vi Jernbaneparken og
Cicignonparken, som begge ligger i umiddelbar nærhet til planområdet.
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I tillegg til de fire største grøntområdene er det noen mindre, grønne områder.
De største og mest sammenhengende av disse mindre områdene arealene finnes
mellom høyblokkene og Ferjestedsveien, og omkring lavblokkene i sørøst, samt
langs elva i østre del av influensområdet.
I småkvartalene i nabolaget er det et visst innslag av vegetasjon. Enkelte
kvartaler har lite eller ingen vegetasjon mens andre har større innslag av grønt.
De fleste småkvartalene har noe vegetasjon, men i hovedsak med beskjedent
omfang og størrelse.
Langs Ferjestedsveien og Jernbanegata er det viktig grønnstruktur i form av
trerekker, og det samme finner vi langs elva på strekningen mellom
Biblioteksparken og Cicignonparken.
Alternativ 0 bevarer og viderefører eksisterende grønnstruktur. Fravær av
anleggsarbeider av betydning reduserer også faren for utilsiktet skade på trær
og annen vegetasjon. Alternativ 0 vurderes derfor som positivt for temaet
grøntstruktur.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Omfanget av grønnstruktur i området blir i alternativ 1 sammenliknbart med
småkvartalene i nabolaget. Det vil si en del vegetasjon, men av begrenset
omfang og størrelse, selv om det legges opp til en ny bebyggelse med stort
innslag av grønne elementer, herunder grønne tak. Dette vil bidra til en grønn
omramning av nye og eldre bygg, men ikke til å etablere nye sammenhenger i
grønnstrukturen i influensområdet.
I forhold til grønnstruktur i området er det viktigste bidraget fra alternativ 1 at
trerekken langs Ferjestedsveien vernes og at parken mellom høyblokkene
utvides nordover. Alternativet vil også åpne nye siktlinjer gjennom området,
som gir visuell kontakt med grøntområdene. Alternativ 1 vurderes derfor som
positivt for temaet grøntstruktur.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
I forhold til grøntstruktur i området blir alternativ 2 sammenliknbart med
småkvartalene i nabolaget. Det vil si en del vegetasjon, men av begrenset
omfang og størrelse, selv om det legges opp til en ny bebyggelse med innslag av
grønne elementer, i form av forhager og beplantning i gårdsrom. Dette vil bidra
positivt, men ikke til å etablere nye sammenhenger i grønnstrukturen i
influensområdet.
I forhold til grønnstruktur i området er det viktigste bidraget fra alternativ 2 at
trerekken langs Ferjestedsveien vernes. Alternativet vil også åpne nye siktlinjer
gjennom området, som gir visuell kontakt med grøntområdene. Alternativ 2
vurderes som litt positivt for temaet grøntstruktur.
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7.4.6 Nær- og fjernvirkning
Influensområde
Planprogrammet angir at nær og fjernvirkning skal illustrere hvordan
tiltaket oppleves fra følgende standpunkter:
1

Gamlebyen

2

Kirkeparken

3

St. Croix

4

Gatemiljøet rundt

5

Fredrikstadbrua

6

Fergeleiet på Smertu

Figur 65: Standpunkter for illustrasjon av nær- og fjernvirkning

Alternativ 0: Referansealternativ
Nær- og fjernvirkningen av alternativ 0 er vist i illustrasjonene nedenfor.
De to høyblokkene gir en markant fjernvirkning av alternativ 0. Høyblokkene
stikker opp over den omkringliggende småhus- og blokkbebyggelsen og
markerer seg i by-silhuetten. Fra enkelte synsvinkler konkurrerer de også med
domkirken, som er et viktig symbolbygg.
Eksisterende bebyggelse stenger naturlige siktlinjer i området. I øst-vestlig
retning stenger bebyggelsen for naturlige siktlinjer i Kongens gate og St.
Josephs gate. I nord-sydlig retning stenger bebyggelsen for siktlinjer i
Cicignongata, Glacisgata og Ths. W. Schwartz gate.
Hvorvidt dagens nær- og fjernvirkning er positiv eller negativ tar vi ikke stilling
til her. I denne sammenheng er det interessant å sammenlikne alternativ 1 og 2
med alternativ 0. Som referansealternativ settes derfor alternativ 0 til nøytral
verdi, og alternativ 1 og 2 vurderes i forhold til dette.
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Fjernvirkning alternativ 0

Figur 66: Fjernvirkning I – sett fra fergeleiet på Smertu. Alternativ 0. (Ill.: COWI AS)

Figur 67: Fjernvirkning II – sett fra Gamlebyen. Alternativ 0. (Ill.: COWI AS)

Figur 68: Fjernvirkning III – sett fra Gamlebyen. Alternativ 0. (Ill.: COWI AS)

Figur 69: Fjernvirkning IV – sett fra Fredrikstadbrua. Alternativ 0. (Ill. COWI AS)
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Nærvirkning alternativ 0

Figur 70: Nærvirkning I – sett fra rundkjøringen ved St. Croix. Alternativ 0 (Ill. COWI AS)

Figur 71: Nærvirkning II – sett fra Kirkeparken. Alternativ 0 (Ill. COWI AS)

Figur 72: Nærvirkning III – sett fra Cicignongata. Alternativ 0 (Ill. COWI AS)
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Figur 73: Nærvirkning IV – sett fra Jernbaneparken. Alternativ 0 (Ill. COWI AS)

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Nær- og fjernvirkningen av alternativ 1 er vist i illustrasjonene nedenfor.
De to høyblokkene gir allerede i dag en markant fjernvirkning. I alternativ 1
åpnes det for å bygge på høyblokkene med ytterligere 3 etasjer. Høyblokkene vil
dermed stikke enda lenger opp over den omkringliggende småhus- og
blokkbebyggelsen og markerer seg enda tydeligere i by-silhuetten. Fra enkelte
synsvinkler konkurrerer de også med domkirken, som er et viktig symbolbygg.
Den store forskjellen i byggehøyde mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at
bebyggelsen i kvartalene C, D, E og F gjennomgående er høyere, samt at blokk
B kan bli en etasje høyere i alternativ 1 enn i alternativ 2.
Sammenliknet med alternativ 2 blir fjernvirkningen av høyblokkene bedre i
alternativ 1, fordi blokkene får ulik høyde. Se beskrivelse og illustrasjoner fra
arkitekten, gjengitt i kapittel 7.4.3 Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur- og
bygningstypologi. For den øvrige bebyggelsen blir fjernvirkningen av alternativ 2
mindre enn for alternativ 1.
I alternativ 1 åpnes naturlige siktlinjer i området. I øst-vestlig retning åpnes
naturlige siktlinjer i Kongens gate og delvis i St. Josephs gate. I nord-sydlig
retning åpnes siktlinjen i Cicignongata. Fra Glacisgata og Ths. W. Schwartz gate
blir visuell kontakt inn mot det sentrale torget.
Sammenliknet med alternativ 0 vurderes fjernvirkningen som noe negativ, mens
nærvirkningen vurderes som positiv.

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\2fadd2a7-c8d3-418b-8c39-3c04a9427fa8\6181071_7d075536-2303-4a6c-83a0-340c69794777.DOCX

140

PLANBESKRIVELSE CICIGNON PARK

Fjernvirkning alternativ 1

Figur 74: Fjernvirkning I – sett fra fergeleiet på Smertu. Alternativ 1. (Ill.: COWI AS)

Figur 75: Fjernvirkning II – sett fra Gamlebyen. Alternativ 1. (Ill.: COWI AS)

Figur 76: Fjernvirkning III – sett fra Gamlebyen. Alternativ 1. (Ill.: COWI AS)

Figur 77: Fjernvirkning IV – sett fra Fredrikstadbrua. Alternativ 1. (Ill. COWI AS)
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Nærvirkning alternativ 1

Figur 78: Nærvirkning I – sett fra rundkjøringen ved St. Croix. Alternativ 1 (Ill. COWI AS)

Figur 79: Nærvirkning II – sett fra Kirkeparken. Alternativ 1 (Ill. COWI AS)

Figur 80: Nærvirkning III – sett fra Cicignongata. Alternativ 1 (Ill. COWI AS)
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Figur 81: Nærvirkning IV – sett fra Jernbaneparken. Alternativ 1 (Ill. COWI AS)

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Nær- og fjernvirkningen av alternativ 2 er vist i illustrasjonene nedenfor.
De to høyblokkene gir allerede i dag en markant fjernvirkning. I alternativ 2
åpnes det for å bygge på høyblokkene med ytterligere 2 etasjer. Høyblokkene vil
dermed stikke enda lenger opp over den omkringliggende småhus- og
blokkbebyggelsen og markerer seg enda tydeligere i by-silhuetten. Fra enkelte
synsvinkler konkurrerer de også med domkirken, som er et viktig symbolbygg.
Den store forskjellen i byggehøyde mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at
bebyggelsen i kvartalene C, D, E og F gjennomgående er høyere, samt at blokk
B kan bli en etasje høyere i alternativ 1 enn i alternativ 2.
Sammenliknet med alternativ 1 blir fjernvirkningen av høyblokkene verre i
alternativ 2, fordi blokkene får lik høyde. Jf. beskrivelse og illustrasjoner fra
arkitekten, gjengitt i kapittel 7.4.3 Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur- og
bygningstypologi. For den øvrige bebyggelsen blir fjernvirkningen av alternativ 2
mindre enn for alternativ 1.
I alternativ 2 åpnes naturlige siktlinjer i området. I øst-vestlig retning åpnes
naturlige siktlinjer i Kongens gate. I nord-sydlig retning åpnes siktlinjene i
Cicignongata og Ths. W. Schwartz.
Sammenliknet med alternativ 0 vurderes fjernvirkningen som noe negativ, mens
nærvirkningen vurderes som positiv.
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Fjernvirkning alternativ 2

Figur 82: Fjernvirkning I – sett fra fergeleiet på Smertu. Alternativ 2. (Ill.: COWI AS)

Figur 83: Fjernvirkning II – sett fra Gamlebyen. Alternativ 2. (Ill.: COWI AS)

Figur 84: Fjernvirkning III – sett fra Gamlebyen. Alternativ 2. (Ill.: COWI AS)

Figur 85: Fjernvirkning IV – sett fra Fredrikstadbrua. Alternativ 2. (Ill. COWI AS)
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Nærvirkning alternativ 2

Figur 86: Nærvirkning I – sett fra rundkjøringen ved St. Croix. Alternativ 2 (Ill. COWI AS)

Figur 87: Nærvirkning II – sett fra Kirkeparken. Alternativ 2 (Ill. COWI AS)

Figur 88: Nærvirkning III – sett fra Cicignongata. Alternativ 2 (Ill. COWI AS)
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Figur 89: Nærvirkning IV – sett fra Jernbaneparken. Alternativ 2 (Ill. COWI AS)

7.4.7 Forhold for barn og unge
Influensområde
For dette temaet er influensområdet det samme som for tema bygningsvolum,
bebyggelsesstruktur og bygningstypologi. Se illustrasjon i kapittel 7.4.3.
Influensområdet er avgrenset av Riddervoldsgate, Hans Jacob Nilsens gate,
jernbanen og elva.

Alternativ 0: Referansealternativ
Det er flere parker i området, med muligheter for rekreasjon for folk i alle aldre.
Av parkene i planområdets influensområde er det særlig Cicignonparken (også
kalt "Sjømannsparken") som er mye brukt til lek og rekreasjon. Jernbaneparken
er i mindre grad i bruk av barn og unge. Sørøst for Jernbaneparken ligger et
stort og tilrettelagt lekeareal som tilhører Cicignon barne- og ungdomsskole. Ved
Strandpromenaden ligger det en gruslagt fotballbane, Tollbodplassen, ca. 120 m
fra planområdet, og i Turngata ligger Turnhallen Fredrikstad, i ca. 250 m
avstand fra planområdet.
I Kirkeparken ligger Fredrikstad domkirke lekeplass, ca. 200 m vest for
planområdet. Det er ingen barnehager i influensområdet, men i umiddelbar
nærhet til planområdet ligger Cicignon barne- og ungdomsskole. Det er ingen
fritidsklubber i området. Nærmeste fritidsklubb er Sentrum ungdomskafé i
Nygardsgata, ca. 6-700 m nordvest for planområdet.
Som referansealternativ vurderes ikke kvaliteten på forholdene for barn og unge
i alternativ 0, men settes til nøytral verdi, som et sammenlikningsgrunnlag som
alternativ 1 og 2 vurderes opp mot.

Alternativ 1: Planforslagets alternativ
Planforslaget legger til rette for et bilfritt miljø på bakkeplan internt i
planområdet. Dette vil sikre trafikksikre, miljømessige og gode forbindelseslinjer
i og gjennom området for myke trafikanter. Dette innebærer gode
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rammebetingelser for gående og syklende. Planområdet ligger nær Cicignon
skole, noe som medfører gangavstand til skolen for barn i skolealder.
Uteareal av ulike kategorier sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.
Konkrete valg for plassering, innhold og detaljert utforming av lekearealene vil
løses i forbindelse med detaljprosjekteringen. Planforslaget vil medføre positive
virkninger for barn gjennom etablering av brukbare, og trygge arealer for lek og
aktivitet knyttet til framtidig bebyggelse.
Uteareal av ulike kategorier sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.
Konkrete valg for plassering, innhold og detaljert utforming av lekearealene vil
løses i forbindelse med detaljprosjekteringen. Planforslaget vil medføre positive
virkninger for barns interesser gjennom etablering av brukbare, og trygge
arealer for lek og aktivitet knyttet til framtidig bebyggelse.
Alternativ 1 legger opp til et bilfritt utemiljø. Planen innebærer ikke
omdisponering av eksisterende områder som er egnet for lek. Nærhet til
eksisterende parker, uteområde til skole og sentrum innebærer et variert
aktivitetstilbud til barn og unge.
Alternativ 1 vurderes som positivt for forhold for barn og unge.

Alternativ 2: Mulighetsstudie fra HRTB
Planforslaget legger til rette for gode forbindelseslinjer i og gjennom området for
myke trafikanter. Dette innebærer gode rammebetingelser for gående og delvis
også for syklende. Planområdet ligger nær Cicignon skole, noe som sikrer
gangavstand til skolen for barn i skolealder.
Uteareal av ulike kategorier sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.
Konkrete valg for plassering, innhold og detaljert utforming av lekearealene
forutsettes løst i forbindelse med en eventuell prosjektering. Planforslaget vil
ivareta barns interesser gjennom etablering av brukbare, og trygge arealer for
lek og aktivitet knyttet til framtidig bebyggelse.
Alternativ 2 innebærer ikke omdisponering av eksisterende områder som er
egnet for lek. Nærhet til eksisterende parker, uteområde til skole og sentrum
innebærer et variert aktivitetstilbud til barn og unge.
Alternativ 2 bygger videre på prinsipper fra småkvartalene i nabolaget, og
bringer ikke inn spesielle nye elementer som gatetun, utvidelse av park eller
liknende. Alternativ 2 vurderes derfor som nøytralt for temaet forhold for barn
og unge.
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7.4.8 Sammenstilling / oppsummering
Sammenstilling
I tabellen angir verdiene "+" og "-" at alternativet bidrar henholdsvis positivt
eller negativt i forhold til angitt undertema. Verdien "0" er gitt der det hverken
er positivt eller negativt bidrag, eller der alternativet er brukt som en ren
referanseverdi (alternativ 0, de to siste undertemaene).
Tabell 12: Byutvikling, bebyggelse og landskap, sammenstilling.

Undertema

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

-

+

+

-

+

+

Byrom

-

+

+

Grøntstruktur

+

+

+

Nærvirkning

0

+

+

Fjernvirkning

0

-

-

0

+

0

Byutvikling
Bygningsvolum,
bebyggelsesstruktur og
bygningstypologi

Nærvirkning og fjernvirkning

Forhold for barn og unge

Vurdering
For temaet "byutvikling, bebyggelse og landskap" er alternativ 0 samlet sett
negativt. Både alternativ 1 og 2 har en klar overvekt av positive forhold knyttet
til dette temaet.
Fjernvirkningen av tiltaket skiller seg ut som negativ for begge alternativene,
sammenliknet med alternativ 0. På dette undertemaet kommer alternativ 1 litt
dårligere ut enn alternativ 2. Dette henger sammen med at det i alternativ 2 er
forutsatt at høyblokkene påbygges med to etasjer, mens det i alternativ 1 er
forutsatt inntil 3 etasjer påbygg på høyblokkene.
Blant undertemaene hvor alternativ 1 og 2 bidrar positivt er det noen
nyanseforskjeller i favør alternativ 1. Dette gjelder spesielt for undertemaet
byrom, hvor alternativ 2 vurderes som positivt og alternativ 1 som meget
positivt. Både alternativ 1 og 2 vurderes som meget positive for byutvikling.
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7.5

Trafikkforhold

7.5.1 Innledning
Etter at bystyret fastsatte planprogram, har planutvalget vedtatt ytterligere
utredningskrav. I henhold til vedtak i planutvalget 24.09.2020, sak 92/20, jf.
vedlegg datert 04.09.20, er det stilt krav om en mobilitetsplan. En
mobilitetsplan skal i henhold til kommuneplan for Fredrikstad kommune
arealdelen 2020 – 2032 analysere muligheter for minst bilavhengighet.
Mobilitetsplan skal i tekst og tegning vise løsninger for gange, sykkel,
kollektivtrafikk, bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og hvordan disse danner
sammenhengende ruter.
Det nye kravet om mobilitetsplan er løst som en utvidelse av
konsekvensutredningens tema "trafikkforhold". Det foreligger egen fagrapport
om temaet, temarapport "Mobilitetsplan", utarbeidet av COWI. Nedenfor følger
et sammendrag av denne rapporten. Komplett rapport følger som vedlegg.
Det vises også til beskrivelse av dagens situasjon i kapittel 5.9 Trafikkforhold.

Influensområde
For dette temaet er influensområdet i hovedsak avgrenset av fylkesvei 108,
riksvei 110 og elva. For trafikksikkerhet er et litt snevrere område studert, mens
det for andre deltema er sett på et litt større område.

7.5.2 Trafikkgenerering
Alternativ 1 vil generere en årsdøgntrafikk (ÅDT) ca. ÅDT 2 200, mens alternativ
2 genererer ca. ÅDT 2 000. Begge alternativene representerer en betydelig
trafikkvekst i forhold til alternativ 0, men biltrafikken vil allikevel antagelig være
betydelig lavere (kanskje halvparten) enn da Fredrikstad sykehus var i full drift.
Trafikkmengdene vil være størst i ettermiddagsrush som også er den
kapasitetskritiske perioden i Fredrikstad.
I alternativ 1 økes trafikkmengdene særlig i Welhavens gate, Hans Jacob
Nielsens gate og Cicignongata. Også St. Croix-rundkjøring får økt
trafikkmengde. I den sørlige delen av kvadraturen økes trafikkmengden
prosentvis mye, men de samlede trafikkmengdene vil fortsatt være lave.
Trafikkmengdene generert i alternativ 2 er mindre enn i alternativ 1, men større
enn i nullalternativet. Dette henger sammen med at det er vesentlig færre
boliger og mindre næring i forhold til alternativ 1. Det er de samme gatene som
i alternativ 1 som får størst trafikktilvekst.
Trafikkbelastningen til/fra planområdet vil bli større enn i dagens situasjon (0alternativet), men trafikkvolumene vil uansett være såpass små at de neppe
skaper nye avviklingsproblemer langs samlegatene eller i lokalveinettet ved
planområdet.
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Figur 90:
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Anslått ÅDT i gatenettet etter utbygging av alternativ 1 samt trafikkøkning
i forhold til 0-alternativ. Det understrekes at trafikktallene er beheftet med
stor usikkerhet. Kartgrunnlag Openstreetmap.

Figur 91:

Anslått ÅDT i gatenettet etter utbygging av alternativ 2 samt trafikkøkning
i forhold til 0-alternativ. Det understrekes at trafikktallene er beheftet med
stor usikkerhet. Kartgrunnlag Openstreetmap.
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7.5.3 Forhold for gående, herunder skolevei
Det er gjennomført en overordnet vurdering av vesentlige mål i området rundt
planområdet og av hvilke ruter som er mest hensiktsmessige for fotgjengerne
mellom planområde og mål. Samtidig er det overordnet vurdert hvordan en
åpning av forbindelser internt i planområdet kan påvirke eksisterende ruter.
Det foreslås at det suppleres med gangfelter på tvers av henholdsvis
Cicignongata (som forutsettes åpnet) og Ridehusgata hvor disse krysser
Kongens Gate. Samtidig vil omdannelsen av planområdet kunne medføre at
skolebarn som bor vest for planområdet kan gå gjennom planområdet til og fra
skole.
På østsiden av planområdet anbefales også at det etableres sikrede
kryssingspunkter på tvers av Welhavens gate. Det anbefales at det etableres
gangfelt ved krysset med Ferjestedsveien, da det i fremtiden forventes mer
trafikk fra Welhavens gate. Det anbefales også at det etableres et gangfelt på
tvers av Welhavens gate ved kryssingen til parken nord for Jernbanegaten
barnehage.
Internt i planområdet kan det etableres et relativt skjermet gjennomgående
gang-/sykkelveinett både i alternativ 1 og 2.

7.5.4 Forhold for syklister
Det planlegges etablert et fremtidig hovedsykkelnett i Nedre Glomma. Det
foreslåtte sykkelnettet vurderes hensiktsmessig i forhold til planområdet. Det er
på de overordnede forbindelsene det etableres eget anlegg til sykkel. Derfor
etableres det forbindelse mot sentrum samt til områdene nord for St. Croix gate.
I de øvrige gatene i kvadraturen er det begrenset trafikk og hastigheten er
generelt lav.

7.5.5 Trafikksikkerhet
Registrerte trafikkulykker er vurdert i trafikkutredningen, og tiltak for å øke
trafikksikkerheten er foreslått.
Av hensyn til trafikksikkerheten for særlig de myke trafikantene i området kan
det være en mulighet å etablere en 30-km/t sone i kvadraturen. Det vurderes at
trafikantenes hastighet i dagens situasjon er lavere enn de tillatte 50 km/t, blant
annet på grunn av de relativt tettliggende uregulerte kryssene. Etablering av
hastighetssonen kan redusere hastigheten på de bilistene som kjører raskest i
dagens situasjon og dermed minske risikoen for ulykker, særlig i kryss. Tiltaket
har også god sammenheng med løsningen for syklister.
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7.5.6 Kollektivbetjening
En høy utnyttelse av planområdet gir også et grunnlag for å ha et fortsatt godt
kollektivtilbud blant annet til/fra Fredrikstad stasjon. Stasjonen kan i dagens
situasjon nås på få minutter til fots. En flytting av stasjonen på lengre sikt vil
medføre at den kommer lengre vekk fra planområdet enn i dagens situasjon,
men det vil fortsatt være mulig å sykle eller ta bussen til stasjonen med kort
reisetid.
Samlet vurderes det at planområdet også på lengre sikt vil ha svært god
kollektivbetjening sett i forhold til plasseringen i en by av Fredrikstads størrelse.
Derfor anbefales ikke tiltak vedrørende kollektivtrafikk ut over fastholdelse av
buss 118 også etter flytting av stasjonen.

7.5.7 Tiltak for reduksjon av biltrafikk
Det er gjennom bypakken igangsatt en rekke tiltak i Fredrikstad som
understøtter økt bruk av gange, sykling og kollektivtrafikk.
Når Cicignongata og Welhavens gate åpnes for biltrafikk er det mulig at noen
gjennomkjørende trafikanter vil velge disse veiene i stedet for Jernbanegata
eller J. N. Jacobsens gate. Det er uhensiktsmessig med gjennomgangstrafikk på
strekningene forbi planområdet hvor det er mange myke trafikanter. Derfor
anbefales gatene utformet så de innbyr til lav hastighet og dermed blir mindre
interessante for gjennomgangstrafikken. Konkret foreslås at det etableres
fartshumper i Cicignongata og Welhavens gate.
Ved å justere antall parkeringsplasser kan bilbruk i et nytt område påvirkes. I
alternativ 1 planlegges etablert ca. 300 parkeringsplasser (inkl. HC-parkering
som utgjør 10 %) til 730 boliger samt øvrige funksjoner. I alternativ 2 med
forventet 400 boliger vil det derfor være flere parkeringsplasser i planområdet
per bolig, hvilket kan medføre større bilbruk enn i alternativ 1.
En god tilretteleggelse av sykkelparkering og sykkelforbindelser i planområdet er
viktig. Det er vesentlig at sykkelparkeringen etableres så nær reisemålene i
planområdet som mulig, eksempelvis nær innganger til boliger og næring.
Samtidig bør det etableres gode og direkte forbindelser for syklister mellom
veinettet og sykkelparkeringen.
Fra et transportmessig ståsted er det riktig å bygge med høy utnyttelse i et
sentralt område i Fredrikstad, med de aller fleste funksjoner innenfor kort
gangavstand. Dette framfor at boligarealer utvikles mer perifert i Fredrikstad,
hvor generert trafikkarbeid med bil antagelig vil bli mye større. Av den grunn
kan alternativ 1 være å foretrekke framfor alternativ 2 (og alternativ 0).

7.5.8 Oppsummering og anbefaling
Alle alternativer vil generere ny trafikk, minst i 0-alternativet og mest i
alternativ 1 (2 200 ÅDT). Alternativ 2 vurderes å generere ca. 2 000 ny ÅDT.
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Trafikkøkningen vil ikke medføre problemer med trafikkavviklingen i området
rundt planområdet, men vil belaste St. Croix-rundkjøringen hvor det i dagens
situasjon er forsinkelser i noen perioder. Trafikkøkningen vurderes å være
mindre enn den trafikken som er forsvunnet i forbindelse med flyttingen av det
gamle sykehuset.
Det er i dagens situasjon gode forbindelser for myke trafikanter og brukere av
kollektiv trafikk. Planområdet er i gangavstand fra sentrum og stasjonen via
gode og trygge forbindelser. Dermed understøttes bærekraftig mobilitet i
planområdet. Det er begrenset parkeringsmulighet for boligene, hvilket
ytterligere kan medvirke til redusert bilbruk – og parkeringsplassene til boliger
er forberedt til ladeinfrastruktur.
Det kan anbefales at det gjennomføres mindre tiltak i veinettet rundt
planområdet for ytterligere å understøtte bærekraftig mobilitet. Det dreier seg
om etablering av opphøyde gangfelt samt fartshumper på Cicignongata og
Welhavens gate. Det anbefales også å vurdere mulighetene for å etablere en 30km/t sone i kvadraturen. Med disse tiltakene forbedres forholdene for myke
trafikanter i forhold til dagens allerede gode situasjon, og det legges dermed til
rette for økt bruk av gange og sykling.

Figur 92

Samlet oversikt over foreslåtte tiltak. Tiltak som en del av hovedsykkelnett
og vedrørende kollektivtrafikk er ikke vist. Kartgrunnlag Openstreetmap.
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Lokalklima og sol-/skyggeforhold

7.6.1 Lokalklima, vind
Innledning
Det foreligger egen fagrapport om temaet, "Temarapport lokalklima, vind",
utarbeidet av COWI 08.02.2017. Nedenfor følger et sammendrag av denne
rapporten. Komplett rapport følger som vedlegg.
Det bemerkes at rapporten er basert på en tidligere versjon av forslagsstillers
prosjekt. Senere endringer av prosjektet (alternativ 1) er imidlertid ikke av en
slik karakter at det virker inn på denne temautredningen.
Rapporten redegjør for forventede vindforhold omkring Cicignon park for
alternativ 1 (forslagstillers alternativ) og alternativ 2 sammenlignet med 0alternativet (dagens situasjon framskrevet 10 år). Vurderingen er laget på basis
av tilgjengelige vinddata fra nærliggende vindmålestasjoner (ved kysten og i
Sarpsborg) sammenlignet med erfaringsmessige vurderinger av, hvordan vinden
kan forventes å oppføre seg i de forskjellige alternativene. Der er ikke utført
vindsimuleringer eller vindtunnelforsøk.

Influensområde
For dette kapitlet er analyseområdet planområdet med de nærmeste
bebyggelsen i eiendommene som grenser til planområdet.

Vindklimaet
Vindklimaet er dominert av vind fra sydvest og nordøst, og virker relativt mildt.
Det sees ikke markante forskjeller på sommer- og vinterhalvåret.
Vindklimaet i Fredrikstad er ut fra de tilgjengelige vinddata vurdert å være
relativt mildt.

Alternativ 0
I planområdet er det to høye bygninger, høyblokkene mot syd og vest i
planområdet på henholdsvis 9 og 10 etasjer. Det sentrale bygningskomplekset
(administrasjonsbygget med tilbygg) er stort, men relativt lavt. Videre er det få
gjennomgående gater, og de dominerende vindretningene går på skrå av
gateretningen. I selve området vurderes det derfor at det ikke er noen klar
risiko for tunnelvirkning i lange gatestrøk. De to høyblokkene mot syd vil pga.
høyden kunne gi hjørnehvirvler ved begge sydgavler og for sydvestlige vinder gi
en del turbulens på plassen mellom byggene. For nordøstlige vinder vil det
kunne oppstå noe baksidehvirvler på de to høyblokkene, men det er ikke
sikkert, at de vil oppleves sjenerende. Ellers medfører ikke alternativet vesentlig
vindmessige konsekvenser i forhold til normal bymessig bebyggelse.

Alternativ 1:
Overordnet sett medfører alternativ 1 høyere bebyggelse enn alt 0. Dette betyr
at området som helhet vil utgjøre en større hindring for vind mot bydelen som i
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stedet enten vil søke ned mellom bygningene, som står mer spredt enn i 0alternativet, eller søke over naboområdene i stedet. De to høyblokkene mot syd
står mere fritt enn i 0-alternativet. Det betyr en litt høyere risiko for
hjørnehvirvler for vind som kommer inn mod fasadene, også ved den nordlige
gavlen. Videre vil vind fra sydvest dreie inn langs fasadene og fortsette i nordlig
retning, ettersom mellomfløyen mellom blokkene er revet. Dette vil gi en viss
tunneleffekt. Det sentrale torget i bebyggelsen er lagt slik at de tilstøtende
gatene ikke er direkte ensrettet med de dominerende vindretningene, noe som
er en fordel. Det er i illustrasjonene vist portlignende åpninger mellom torget og
gårdsrommene bakenfor, hvor det sydvestlige og det nordøstlige ligger slik at de
fanger de dominerende vindretningene. Det vil her være en risiko for en
tunneleffekt gjennom disse portalene. I forhold til 0-alternativet med den
relativt sammenhengende bygningsmassen vil man for alternativ 1 med sitt
konsept med punkthus og passasjer mellom halvhøye bygninger, oppleve en økt
tendens til hjørnehvirvler og lokal økning av vindhastighet omkring bygningene.

Alternativ 2:
For de to høyblokkene i syd gjøres de samme vurderingene som i alternativ 1.
Gateløpet/grøntdraget fra disse mot nord er forlenget (grunnet fjerning av den
lave fløyen) som i alternativ 1, noe som medfører at vinden kan få godt tak, der
lavblokken tidligere lå i veien. Sett i forhold til 0-alternativet er det både i
alternativ 1 og 2, flere smale passasjer mellom bygningene, som vil kunne
oppleve lokale vindforsterkninger, spesielt der disse åpner mot de dominerende
sydvestlige og nordøstlige vindretningene.

Avbøtende tiltak

›

Man vil til en viss grad kunne mildne og spre vinden ved beplantning og
lignende avskjerming.

›

Videre anbefales å ikke å etablere portåpninger rett mot dominerende
vindretninger.

›

Det vil også være en fordel å ikke ensrette gatene med de fremherskende
vindretningene, og orientere store bygninger så de ikke er rettet i samme
retning som de dominerende vindretninger og dermed kan komme til å
skape vindtunneler.

›
7.6.2 Sol- og skygge
Innledning
Det er gjennomført sol- og skyggestudier. Studiene er utført av COWI og
omfatter alle alternativene. Det er utført en systematisk gjennomgang av sol og
skygge, time for time gjennom dagen, ved sommersolverv, vintersolverv og vårog høstjevndøgn. Kun de timene solen er oppe inngår i studien, slik at det er
vist flest timer ved sommersolverv og færrest ved vintersolverv.

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\2fadd2a7-c8d3-418b-8c39-3c04a9427fa8\6181071_7d075536-2303-4a6c-83a0-340c69794777.DOCX

PLANBESKRIVELSE CICIGNON PARK

155

Nedenfor er gjengitt noen utvalgte deler av sol- og skyggestudiene, som
illustrerer de viktigste virkningene av de ulike alternativene.
I tillegg foreligger det illustrasjoner av skyggeforhold for nabobygg, utført av
arkitektkontoret Niels Torp+ Arkitekter AS. Disse gjelder for prosjektet som
ligger til grunn for alternativ 1, og er et supplement til konsekvensutredningen
av temaet. Se omtale nederst i kapittelet.

Influensområde
For sol- og skyggestudiene er analyseområdet som vist i illustrasjonene
nedenfor. Det vil si planområdet med de nærmeste omgivelsene, med særlig
fokus på bebyggelsen i eiendommene som grenser til planområdet.

Utdrag fra sol- og skyggestudiene

Figur 93: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 09, alternativ 0
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Figur 94: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 09, alternativ 1

Figur 95: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 09, alternativ 2
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Figur 96: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 13, alternativ 0

Figur 97: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 13, alternativ 1
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Figur 98: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 13, alternativ 2

Figur 99: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 16, alternativ 0
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Figur 100: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 16, alternativ 1

Figur 101: Sol og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl 16, alternativ 2
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Vurdering
Nabobebyggelsen i Dronningens gate ligger nord for den planlagte bebyggelsen,
og ville derfor i utgangspunktet kunne være mest utsatt for skygge fra den nye
bebyggelsen. Studiene viser liten forskjell på virkningen av alternativ 1 og
alternativ 2. I begge alternativene er skyggevirkningen moderat, og relativt lik
situasjonen for andre bygninger i influensområdet, med tilsvarende lokalisering.
Det vil si bygninger på nordsiden av Kongens gate, St. Josephs gate,
Ferjestedsveien.
Nabobebyggelsen i Cicignongata ligger vest for den planlagte nye bebyggelsen
og vil derfor få skygge første del av dagen, frem til ca. klokken tolv. Videre
utover dagen påvirkes ikke disse naboene av skygge fra bebyggelsen i
planområdet. Det er relativt små forskjeller på alternativene, fordi ny
bebyggelse langs Cicignongata i alternativ 1 og 2 erstatter eksisterende
bebyggelse langs Cicignongata i alternativ 0.
Størst forskjell på sol- og skyggeforhold i tilgrensende områder finner vi i
Jernbaneparken. Fra midt på dagen og videre utover ettermiddag og kveld vil
alternativ 1 gi mer skygge i parken enn alternativ 0 og alternativ 2.
Innenfor planområdet vil den nye bebyggelsen både i alternativ 1 og alternativ 2
gi noe mer skygge på utearealene til de eksisterende bygningene i Dronningens
gate 5, enn i alternativ 0.
Om morgenen vil det i alternativ 1 være sol på det sentrale torget, mens det i
alternativ 2 er sol i deler av Kongens gate.
For den nye bebyggelsen vil strukturelle forskjeller mellom alternativ 1 og 2 gi
litt ulike konsekvenser for sol- og skyggeforhold. I alternativ 2 er husene trukket
tilbake fra fortau, slik at det blir bredere gaterom enn i småkvartalene i
nabolaget. Dette gir gode solforhold i den nye delen av Kongens gate den nye
delen av Ths. W. Schwartz gate. I alternativ 1 er bebyggelsen komponert slik at
det nye sentrale torget får gode solforhold.
I alternativ 1 er det i planlagt å ta i bruk tak til uteoppholdsarealer i stor
utstrekning. Disse utearealene vil få særs gode solforhold. Alternativ 2 har
utfordringer i forhold til at deler av utomhus-arealene er trafikkert.
Samlet sett vurderes solforholdene i alternativ 1 som noe bedre enn i alternativ
0 og alternativ 2, fordi det legges opp til aktiv bruk av takterrasser, hvor det er
særdeles gode solforhold. Konsekvensene for nabobebyggelse vurderes å være
innenfor det som er normalen i influensområdet.

Skygge på nabobygg
Arkitekten har i forbindelse med bearbeiding av prosjektet studert
skyggevirkning for nabobebyggelsen. Studien er gjort med utgangspunkt i Oslo
kommunes utearealnormer. Etter Oslo-normen skal minst 40% av felles
uteoppholdsareal være solbelyst til sammen 5 timer 1. mai, hvorav minst 3
timer mellom kl 15 og 20. Derfor har arkitekten vist skyggevirkning for
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bebyggelsen i Jernbanegata og Dronningens gate time for time gjennom døgnet
01. mai. Nedenfor er vist noen typiske utdrag fra studien.

Figur 102: Utdrag av skyggestudie for nabobygninger. (Illustrasjoner: Niels Torp+
Arkitekter AS)

Skyggene fra den nye bebyggelsen på valgt dato 1. mai treffer ikke eksisterende
bygg i Dronningens gate. På formiddagen vil skyggene gå over gaten, men ikke
treffe de eksisterende bygningene. På ettermiddagen ligger fasaden på
eksisterende bygg langs Dronningens gate i sin egen skygge, ikke i skygge fra
den nye bebyggelsen. Etter at studien ble gjennomført er bebyggelsen i kvartal
D redusert. Det påvirker ikke konklusjonen her.

7.7

Sammenstilling og anbefaling

7.7.1 Sammenstilling
I tabellen angir verdiene "+" og "-" at alternativet bidrar henholdsvis positivt
eller negativt i forhold til angitt tema. Verdien "0" er gitt der det hverken er
positivt eller negativt bidrag., eller der alternativet er brukt som en ren
referanseverdi (alternativ 0, de to siste undertemaene).
Tabell 13: Sammenstilling av KU-tema

KU-tema

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

-

+

+

+

-

-

-

+

+

Trafikkforhold

0

+

0

Lokalklima og sol-/skyggeforhold

0

+

0

Forhold til overordnede planer og
mål
Kulturmiljø
Byutvikling, bebyggelse og
landskap
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7.7.2 Samlet vurdering
Tabell 14: Konsekvensutredning, samlet vurdering.

Forhold til overordnede planer og mål
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 0 bidrar ikke

Alternativ 1 bidrar i stor

Alternativ 2 bidrar i stor

til måloppnåelse, og er i

grad positivt forhold til

grad positivt forhold til

konflikt med flere

måloppnåelse i

måloppnåelse i

overordnede planer og

overordnede planer.

overordnede planer.

mål. Det viktigste
konfliktområdet er at

Det er avdekket konflikt

det rett og slett ikke er

mellom alternativ 2 og

noen overordnede

kommuneplanens

planer som legger opp

overordnede strategi og

til en utvikling i tråd

mål om nullvekst i

med alternativ 0.

personbiltrafikken.
Alternativ 2 er svakere
enn alternativ 1 i
forhold til flere av de
overordnede målene.

Kulturmiljø
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 0 forutsetter

Alternativ 1 innebærer

Alternativ 2 innebærer

en begrenset utvikling

riving av store deler av

riving av store deler av

og vil i hovedsak

bygningsmassen,

bygningsmassen. Dette

opprettholde dagens

inkludert Dronningens

er negativt for

situasjon.

gate 3. Dette er

kulturmiljøet.

negativt for
Alternativet innebærer

kulturmiljøet.

Alternativet 2
forutsetter ikke riving

ingen riving, men en

av Dronningens gate 3.

videreføring av

Høyblokkene

eksisterende

bevares/transformeres,

bygningsmasse og

og trerekken langs

Høyblokkene

vurderes derfor som

Ferjestedsveien gis

bevares/transformeres,

positivt for kulturmiljø.

formelt vern.

og trerekken langs
Ferjestedsveien gis

Samlet vurderes

formelt vern.

konsekvensen noe
negativ for kulturmiljø.

Samlet vurderes
konsekvensen noe
negativ for kulturmiljø.
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Byutvikling, bebyggelse og landskap
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 0 bidrar ikke

Sikrer mange nye

Sikrer nye sentrale

til ønsket, planmessig

sentrale boliger,

boliger, fortetting

byutvikling, og vurderes

fortetting sentralt og

sentralt og

derfor som negativt for

kollektivnært, bidrar til

kollektivnært, økt

byutvikling.

økt aktivitet, økt

aktivitet, handel,

folkeliv, økt

bevertning med mer.

kundegrunnlag i
sentrum og til

Nye / gjenåpnede

kollektivtrafikken og

bygater gir god

potensielt reduserte

fremkommelighet for

utslipp av

kjørende og gående.

drivhusgasser.
Alternativ 2 gir ny sosial
Et offentlig tilgjengelig

infrastruktur i form av

sentralt beliggende torg,

barnehage.

kan bli en møteplass og
et levende byrom med

Alternativ 2 vurderes

høy trivsel, skjermet fra

som meget positivt for

støy fra trafikk.

byutvikling.

Nye gater etableres som
gatetun med prioritet
for myke trafikanter.
Alternativ 1 gir ny sosial
infrastruktur i form av
barnehage.
Alternativ 1 vurderes
som meget positivt for
byutvikling.
Alternativ 0 viderefører

Alternativ 1 innfører

Alternativ 2 innfører

eksisterende bygnings-

bygningsvolumer som

bygningsvolumer som

volum, brudd på

er mer oppdelt og

er mer oppdelt og

bebyggelsesstrukturen i

samspiller bedre med

samspiller bedre med

området og avvikende

influensområdet enn

influensområdet enn

bygningstypologi.

volumene i alternativ 0,

volumene i alternativ 0,

Konsekvensen av

videreutvikler gate- og

videreutvikler gate- og

alternativ 0 vurderes

bebyggelsesstrukturen i

bebyggelsesstrukturen i

derfor som negativ.

området og gir mindre

området og gir mindre

disharmonerende

disharmonerende

bygningstypologi.

bygningstypologi.
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Fire nye kvartaler får

Fire nye kvartaler får

mer varierte

mer enhetlige

bygningsvolumer enn i

bygningsvolumer enn i

alternativ 2.

alternativ 1.

Konsekvensen av

Konsekvensen av

alternativ 1 vurderes

alternativ 2 vurderes

som positiv.

som positiv.

Alternativ 0 viderefører

Alternativ 1 tilfører

Alternativ 2 bidrar til å

dagens situasjon med

området nye bilfrie

åpne opp og sikre gode

sine svakheter og

gater og en klassisk

og helhetlige romlige

vurderes derfor som

urban plassdannelse i

sammenhenger i form

negativt i forhold til

form av et sentralt

av tradisjonelle gater

temaet byrom.

plassert torg.

med biltrafikk.

Alternativ 1 vurderes

Alternativ 2 vurderes

som meget positivt i

som positivt i forhold til

forhold til temaet

temaet byrom.

byrom.
Alternativ 0 bevarer og

Trerekken langs

Trerekken langs

viderefører eksisterende

Ferjestedsveien vernes

Ferjestedsveien vernes

grønnstruktur. Fravær

og parken mellom

og parken mellom

av anleggsarbeider av

høyblokkene utvides

høyblokkene

betydning reduserer

nordover. Alternativ 1

videreføres. Alternativ 2

også faren for utilsiktet

vurderes som positivt

vurderes som litt

skade på trær og annen

for temaet

positivt for temaet

vegetasjon. Alternativ 0

grøntstruktur.

grøntstruktur.

Dagens nær- og

Fjernvirkningen av

Fjernvirkningen av

fjernvirkning er

høyblokkene vil bli

høyblokkene blir

referansealternativ som

bedre enn i alternativ 2

dårligere enn i alternativ

settes til nøytral verdi,

fordi høyblokkene gis

1, fordi begge

og alternativ 1 og 2

ulik høyde.

høyblokkene bygges på

vurderes derfor som
positivt for temaet
grøntstruktur.

like mye. For den øvrige

vurderes i forhold til
dette.

Bebyggelsen er

bebyggelsen blir

gjennomgående høyere

fjernvirkningen av

enn i alternativ 2. Dette

alternativ 2 mindre enn

vil merkes mest i de

for alternativ 1.

nærmeste gatene. Sett
fra Kirkeparken og St.

Bebyggelsen er

Croix blir forskjellen

gjennomgående lavere

liten.

enn i alternativ 1.
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Sammenliknet med

Sammenliknet med

alternativ 0 vurderes

alternativ 0 vurderes

fjernvirkningen som noe

fjernvirkningen som noe

negativ, mens

negativ, mens

nærvirkningen vurderes

nærvirkningen vurderes

som positiv.

som positiv.

Kvaliteten på forholdene

Alternativ 1 legger opp

Alternativ 2 innebærer

for barn og unge er

til et bilfritt utemiljø.

ikke omdisponering av

referansealternativ som

Planen innebærer ikke

eksisterende områder

settes til nøytral verdi,

omdisponering av

som er egnet for lek.

og alternativ 1 og 2

eksisterende områder

vurderes i forhold til

som er egnet for lek.

Alternativ 2 bygger
videre på prinsipper fra

dette.
Alternativ 1 vurderes

småkvartalene i

som positivt for forhold

nabolaget, og bringer

for barn og unge.

ikke inn spesielle nye
elementer som gatetun,
utvidelse av park eller
liknende. Alternativ 2
vurderes derfor som
nøytralt for temaet
forhold for barn og
unge.

Trafikkforhold
Alternativ 0

Alternativ 1

Alterntaiv 2

Alternativ 0 genererer

Alternativ 1 vil generere

Alternativ 2 vil generere

minst ny trafikk, 600 ny

2 200 ny ÅDT.

2 000 ny ÅDT.

Trafikkøkningen vil ikke

Trafikkøkningen vil ikke

medføre problemer med

medføre problemer med

trafikkavviklingen i

trafikkavviklingen i

området rundt

området rundt

planområdet, men vil

planområdet, men vil

belaste St. Croix-

belaste St. Croix-

rundkjøringen hvor det i

rundkjøringen hvor det i

dagens situasjon er

dagens situasjon er

forsinkelser i noen

forsinkelser i noen

perioder.

perioder.

Trafikkøkningen

Trafikkøkningen

vurderes å være mindre

vurderes å være mindre

enn den trafikken som

enn den trafikken som

er forsvunnet i

er forsvunnet i

forbindelse med

forbindelse med

ÅDT.
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flyttingen av det gamle

flyttingen av det gamle

sykehuset.

sykehuset.

Det anbefales at det

Det anbefales at det

gjennomføres tiltak i

gjennomføres tiltak i

veinettet rundt

veinettet rundt

planområdet.

planområdet.

Alternativ 1 prioriterer

Alternativ 2 prioriterer

myke trafikanter og

bilfremkommelighet i

bilfrie områder, og

gatenettet og

tilrettelegger for minst

tilrettelegger i liten grad

mulig bilavhengighet.

for minst mulig
bilavhengighet.

Lokalklima og sol-/skyggeforhold
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alt. 0 Gir få negative

Alt. 1 medfører en

Alt. 2 medfører en

konsekvenser i forhold

begrenset negativ

begrenset negativ

til vind. Eksisterende

konsekvens for

konsekvens for

bygningsmasse er stor

lokalklima. Høyere

lokalklima. For de to

med få gjennomgående

bebyggelse (enn dagens

høyblokkene i syd

gater, og det er ikke

situasjon) bidrar til litt

gjøres de samme

noen klar risiko for

høyere risiko for

vurderingene som i alt.

tunellvirkning langs

hjørnehvirvler for vind.

1.

gater.

En viss fare for

En viss fare for

tunneleffekt for vind fra

tunneleffekt for vind fra

Den kompakte

sydvest ettersom

sydvest ettersom

bygningsmassen vil

mellomfløyen mellom

mellomfløyen mellom

likevel kunne ha en

høyblokkene er revet.

høyblokkene er revet.

langs Cicignongata. Det

Sett i forhold til 0-

Sett i forhold til 0-

kan også oppstå

alternativet er det i alt.

alternativet er det i alt.

vindhvirvler ved

1, flere smale passasjer

2, flere smale passasjer

eksisterende høyhus.

mellom bygningene,

mellom bygningene,

hvor det kan bli lokale

som vil kunne oppleve

vindforsterkninger.

lokale

tildens å avlede vinden

Alternativet medfører

vindforsterkninger.

ikke vesentlig
vindmessige
konsekvenser i forhold
til normal bymessig
bebyggelse.
Konsekvensene for

Konsekvensene for

Konsekvensene for

sol/skygge for

sol/skygge for

sol/skygge for

nabobebyggelse

nabobebyggelse

nabobebyggelse
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vurderes å være

vurderes å være

vurderes å være

innenfor det som er

innenfor det som er

innenfor det som er

normalen i

normalen i

normalen i

influensområdet.

influensområdet.

influensområdet.

Alternativ 1 gir mer

Alternativ 2 har

skygge i

utfordringer i forhold til

Jernbaneparken.

at deler av utomhusarealene er trafikkert.

I alternativ 1 er det i
planlagt å ta i bruk tak
til uteoppholdsarealer i
stor utstrekning. Disse
utearealene vil få særs
gode solforhold.

7.7.3 Anbefaling
Alternativ 0 kommer best ut i vurderingene i forhold til kulturmiljø, men det er
det klart dårligste alternativet i forhold til byutvikling, bebyggelse og landskap.
Alternativ 0 bidrar ikke til måloppnåelse i overordnede planer og mål, og er i
konflikt med flere av dem. Det er ikke noen overordnede planer som legger opp
til en utvikling i tråd med alternativ 0. Alternativ 0 frarådes derfor.
Både alternativ 1 og 2 vil ha noe negativ konsekvens for kulturmiljø. Til
gjengjeld kommer begge godt ut i forhold til konsekvenser for de øvrige
temaene. Både alternativ 1 og 2 bidrar til måloppnåelse i overordnede planer.
Alternativ 1 er det beste alternativet i forhold til trafikkforhold og lokalklima.
Dette henger sammen med tilrettelegging for bilfrie gater og takterrasser med
svært gode solforhold.
Det er avdekket konflikt mellom alternativ 2 og kommuneplanens overordnede
strategi og mål om nullvekst i personbiltrafikken. Det er ikke avdekket
konfliktområder for alternativ 1 i forhold til overordnede planer og mål.
Ut fra en samlet vurdering av konsekvenser frarådes alternativ 0. Alternativ 2
anbefales ikke, fordi det er avdekket konflikt med mål i kommuneplanen.
Alternativ 1 anbefales fordi det samlet sett kommer best ut av vurderingene av
konsekvenser og bidrar til måloppnåelse i overordnede planer.
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8

Virkninger/konsekvenser av
planforslaget

Planbeskrivelsen består av to hovedkapitler i forhold til vurderinger. Kapittel 7
beskriver tema som skal konsekvensutredes, mens dette kapittelet beskriver
øvrige konsekvenser og virkninger av planforslaget. For komplett oversikt over
hvor de ulike temaene som er angitt i planprogrammet er beskrevet, se kapittel
3.4 Planprogram.

8.1

Overordnede planer

Se kapittel 7.2 Forhold til overordnede planer og mål.

8.2

Landskap

Se kapittel 7.4 Byutvikling, bebyggelse og landskap, underkapittel 7.4.6 Nær- og
fjernvirkning.

8.3

Stedets karakter

Se kapittel 7.4 Byutvikling, bebyggelse og landskap, underkapittel 7.4.2, 7.4.3
og 7.4.4.

8.4

Byform og estetikk

Se kapittel 7.4 Byutvikling, bebyggelse og landskap, underkapittel 7.4.4.

8.5

Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi

Se kapittel 7.3 Kulturmiljø.

8.6

Forholdet til kravene i kap II i
Naturmangfoldloven

8.6.1 Naturmangfoldlovens krav
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til
grunn ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurdere om prosjektet kan
gjennomføres. Lovens formål er:
"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden ...".
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Arealene som reguleres er i hovedsak bebygd fra før. I planforslaget sikres det
at dagens naturverdier videreføres. I det følgende er den planlagte utbyggingen
vurdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget
" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og
risiko for skade på naturmangfoldet … "
I dette prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig
tilgjengelige data. Det er også foretatt befaringer i planområdet. Trær er
registrert og trærnes tilstand og livspotensial er vurdert. Se egen rapport
"Cicignon park, registrering og vurdering av trær", COWI 27.10.2016.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og
risiko for skade.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre-var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er
kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt.
"… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak … ".
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre-var
prinsippet vurderes følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og
samlet belastning
" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for … ".
Utbyggingen innebærer endret arealbruk, med økt utnyttingsgrad og økt høyde
på bebyggelsen. En slik utvikling av allerede bebygde arealer er miljøvennlig,
spesielt i forhold til alternativer som innebærer nedbygging av ubebygde
områder. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer
som er underlagt særlig forvaltningshensyn.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved
miljøforringelse
" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadens karakter ...".
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Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av
planforslaget vil medføre vesentlig skade på naturmangfoldet. Verdifulle trær er
gitt et særskilt vern i planforslaget.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder
" … For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater … ".
Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i
umiddelbar nærhet av planområdet foreligger forhold som utløser behov for å
sette krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder for å beskytte naturverdier.
Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring
av prosjektet. Dette er sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker
uansett er pålagt å følge i byggeprosessen. (Plan- og bygningsloven,
Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.).

Oppsummering
Det vurderes at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 812 er tilstrekkelig utredet og ivaretatt. Det er ikke avdekket forhold som tilsier
at det er fare for at utbyggingen vil medføre negative konsekvenser for
naturmangfoldet.

8.6.2 Naturverdier
Eksisterende forhold: se kapittel 5.6 Naturverdier.
I planforslaget foreslås det bevaring av trerekken langs Ferjestedsveien og
etablering av park mellom Ferjestedsveien og det nye torget sentralt i
planområdet. Det er også påregnelig med et større innslag av planter på
balkonger og andre utearealer ved boligbygging i henhold til planforslaget, enn
det er og har vært i forbindelse med bygningsmassen til det tidligere sykehuset.
Verdifull vegetasjon bevares og konsekvensen av planforslaget vurderes som
positiv for naturverdier og biologisk mangfold.

8.6.3 Biologisk mangfold
Se punkt 8.6.2 Naturverdier.

8.6.4 Verdifull vegetasjon
Se punkt 8.6.2 Naturverdier.
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8.6.5 Viltinteresser
Ikke relevant for denne reguleringsplanen.

8.6.6 Økologiske funksjoner osv.
Prosjektet vil få positive konsekvenser for dette temaet. Det legges opp til et
framtidsrettet og miljøvennlig byområde med arkitektur formet spesielt for å
bringe lyset langt inn i prosjektet med vann og grønne elementer som en
naturlig del på bakke, fasader og på tak.
Se også punkt 8.6.2 Naturverdier og kapittel 6.1 Planlagt arealbruk.

8.7

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Både for nye beboere og for bydelen for øvrig vil realisering av planen legge til
rette for bruk rekreasjon.
Planområdet er omgitt av parker som tilbyr gode rekreasjonsarealer, og det er
mange alternative ruter for kortere og lengre turer i området, både i bygatene
og langs elva.
Cicignonparken i sør er grønn park med store eldre trær, og solrik beliggenhet
ned mot elva. I parken er det tilrettelagt for rekreasjon, med turveier og
sitteplasser. Mot sør ligger en grusplass og en ballbinge.
Jernbaneparken i nordøst ligger mellom Jernbanestasjonen og Welhavens gate.
Parken er omgitt av store trær og består av et større åpent grøntareal, turveier
og sitteplasser.
Kirkeparken ligger i vest. Parken er stor og åpen, og har mange store og flotte
trær. I parken ligger turveier, fontene, paviljong og benker/sitteplasser. Om
sommeren er det uteservering. Det finnes en stor lekeplass i parken.
Planområdet tilfører bydelen nye forbindelser gjennom området, der den gamle
sykehusbebyggelsen nå ligger som en barriere. Planen innebærer også nye
elementer som torg, gatetun og utvidet grøntareal. Her legges det til rette for
rekreasjon så vel som annen daglig bruk, noe som er positivt for folkehelse og
levekår.

8.8

Uteområder

Planforslaget inneholder flere ulike typer uteområder, både private,
halvprivate/felles og offentlige. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.
Beskrivelse av planforslaget.
I planforslaget er det et mål at tiltaket ikke bidrar til vesentlig økning i
biltrafikken, men at veksten hovedsakelig tas av eksisterende kollektivtilbud,
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samt sykkel og gange. Det vil bli lagt til rette for gode løsninger for gående og
syklende, samt at stor andel av arealene sikres for myke trafikanter.
Løsningen for uteoppholdsarealene skal legge til rette for opphold og lek, og ved
en god utforming vil planområdet fremstå som et langt mer oversiktlig og
attraktivt sted enn i dag. Ved å strukturere ulike funksjoner rundt et felles torg
og ved en helhetlig utforming vil området få flere urbane kvaliteter og gode
sosiale møterom. Veg- og trafikkløsningen i planforslaget gir gode støyforhold på
de nye uteområdene i det tidligere sykehusområdet.

8.9

Trafikkforhold

Se kapittel 7.5 Trafikkforhold.

8.10 Barns interesser
I henhold til planprogrammet er forhold for barn og unge utredet under temaet
"Byutvikling, bebyggelse og landskap".
Beskrivelse av dagens forhold: se kapittel 5.10 Barns interesser.
Konsekvenser: se kapittel 7.4 Byutvikling, bebyggelse og landskap,
underkapittel 7.4.7 Forhold for barn og unge.
I kapittel 4.5.2 er rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen omtalt. Vurdering i forhold til retningslinjene står i
kapittel 7.2.14.

8.11 Sosial infrastruktur
8.11.1 Skolekapasitet
Basert på nærskoleprinsippet, som sier at elever i grunnskolen har rett til å gå
på den skolen som ligger nærmest, vil elevene fra Cicignon Park sokne til
Cicignon skole. Når det gjelder eksisterende Cicignon skole har denne liten
kapasitet per i dag. Utbygging i skolens nabolag vil forsterke et eksisterende
behov for utvidelse av skolekapasiteten. Dette kan enten løses ved å øke
skolens kapasitet eller ved endringer av skolenes inntaksområder.
Kvartalet mellom Cicignon Park og Cicignon skole er i kommuneplanen avsatt til
utbygging av skolen. Kommuneplanen legger dermed til rette for å øke
skolekapasiteten.

8.11.2 Barnehagekapasitet
Det er allerede i dag stor etterspørsel etter barnehageplass i sentrale deler av
Fredrikstad, et behov kommunen forventer vil vokse inn i framtiden. For
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barnehager er det ikke regler tilsvarende nærskoleprinsippet. Dette gir større
frihet i forhold til lokalisering av barnehager.
I henhold til krav i kommuneplanbestemmelsene § 7.1 punkt b) er det satt av
areal til barnehage med minst 80 plasser. Barnehagen er plassert i kvartal A
(felt BKB1) og innarbeidet i bestemmelsene for dette kvartalet.

8.11.3 Annet
I forbindelse med planarbeidet ble det i 2016 gjennomført en utredning som ser
på befolkningsutviklingen som følge av utbygging av Cicignon Park, og
konsekvenser for barnehage og skoledekning i området.
KOMPAS (Kommunenes plan- og analysesystem) ble benyttet som verktøy i
utredningen. Ikke uventet var det alternativ 1, som inneholdt flest boliger (1000
boliger var forutsatt på det tidspunktet) som ga den høyeste befolkningsveksten
i området. Videre kan man forvente en økt befolkningsvekst også blant de
yngste aldersgruppene (0-5 år), selv om disse ikke utgjør majoriteten i området.
Det er naturlig at sosial infrastruktur, som skole og barnehage, utredes av
kommunen på et høyere plannivå. Både inntaksområder, kapasitet og skoleveier
må vurderes i en større sammenheng. Dette bør gjøres i forbindelse med
kommune- eller kommunedelplan, og ikke i forbindelse med detaljregulering.
Utredningen er derfor ikke oppdatert, og vedlegges ikke.
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.

8.12 Universell tilgjengelighet
Dagens forhold er beskrevet i kapittel 5.12 Universell tilgjengelighet.
Planforslaget vil gi en enklere og mer logisk struktur i området, som forenkler
orientering og tilgjengelighet. Lokale barrierer fjernes.
Utfordringer knyttet til topografien i området, med stigningsforhold som ikke er
innenfor kravene, vil fortsatt være der. Vei og fortau i Dronningens gate, mellom
Cicignongata og Welhavens gate vil fortsatt være bratte, men det etableres
alternative ruter med universell utforming, i den nye gatestrukturen.
Ved nybygging og eventuell ombygging eller bruksendring forutsettes det at
byggene utformes etter krav om universell utforming, slik dette er nedfelt i lov
og forskrifter.
Parkering for personer med bevegelseshemning vil bli ivaretatt.
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Utbygging vil skje etter prinsippene for universell utforming og sikre
tilgjengelighet for alle.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Boligområdet Cicignon Park vil ha langt mindre energibehov enn det tidligere
sykehuset.

8.14 ROS
8.14.1 Rasfare
Området er ikke utsatt for rasfare.

8.14.2 Flomfare
Området er ikke flomutsatt. Det inneholder heller ikke lavpunkter / områder
uten direkte forbindelse med elva, med sannsynlighet for oversvømmelse.

8.14.3 Vind
Vindklimaet i Fredrikstad er ut fra de tilgjengelige vinddata vurdert å være
relativt mildt. Se kapittel 7.6.1 Lokalklima, vind.

8.14.4 Støy
Det foreligger egen støyutredning, utarbeidet av COWI AS, 11.09.2019.
Nedenfor følger et sammendrag av denne rapporten. Komplett rapport følger
som vedlegg.
Støyutredningen er utført før planområdet ble redusert. Den omfatter derfor et
litt større område og en litt større utbygging enn foreliggende planforslag.
Støybelastningen kan derfor forventes å bli noe lavere enn beregnet, i hvert fall
ikke større. Det vurderes at dette ikke har vesentlig betydning for vurdering av
planforslaget.
Det er utført støyberegninger for alternativ 0 (dagens situasjon), alternativ 1 og
alternativ 2 (fremtidige situasjoner med utbygging).
Resultatet av beregningene er vist med gule og røde soner på kart.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik
fra grenseverdiene i T-1442 dersom planen kan utformes slik at
støykompromissene blir begrenset.
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Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til
støyfølsomme bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom
bebyggelse skal unngås.
For områder utenfor gul og rød støysone vil det normalt ikke være behov for å
ta spesielle hensyn til støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å
tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.

Alternativ 0 (referansealternativ)
Alternativ 0 tilsvarer dagens situasjon uten utbygging innenfor planområdet.
Den gule støysonen strekker seg omtrent 10-30 meter inn i planområdet fra de
nærmeste veiene.

Figur 103: Støynivå for dagens situasjon uten utbygging i år 2030, beregningshøyde 2
meter over terreng. Hvitt område tilsvarer tilfredsstillende støynivå. (Kilde:
COWI 2019)

Alternativ 1
Alternativ 1 er Planforslagets alternativ, og tilsvarer fremtidig situasjon med
utbygging innenfor planområdet. Gatenettet er likt som i 0-alternativet, bortsett
fra at Cicignongata åpnes for gjennomgående lokal biltrafikk.
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Figur 104: Støynivå for alternativ 1 i år 2030, beregningshøyde 2 meter over terreng.
(Kilde: COWI AS 2019)

I alternativ 1 vil gul støysone strekke seg noe lenger inn i planområdet
sammenlignet med alternativ 0, primært som følge av trafikkveksten i
Ferjestedsveien, Welhavens gate og i Cicignongata.
Felles uteoppholdsarealer mellom byggene vil ha tilfredsstillende støynivå, mens
grenseverdien overskrides med inntil 7 dB på de mest støyutsatte fasadene. På
støysonekartene er høyeste støynivå uavhengig av etasje, angitt med tall på
fasadene.

Alternativ 2
I alternativ 2 legges det opp til en endring i gatenettet innenfor planområdet,
ved at Kongens gate og Ths. W. Schwartz gate forlenges. I tillegg åpnes
Cicignongata opp for gjennomgående lokal biltrafikk som i alternativ 1.
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Figur 105: Støynivå for alternativ 2 i år 2030, beregningshøyde 2 meter over terreng.
(Kilde: COWI AS 2019)

Trafikkmengdene som genereres i alternativ 2 er noe mindre enn i alternativ 1,
som henger sammen med vesentlig færre boliger og mindre næring enn i
alternativ 1. Samtidig medfører det nye gatenettet et større omfang av gul
støysone innenfor planområdet, både sammenlignet med alternativ 0 og
alternativ 1. Flere boliger vil som følge av dette ligge nær trafikkert vei.
Felles uteoppholdsarealer mellom byggene vil ha tilfredsstillende støynivå, mens
grenseverdien overskrides med inntil 4 dB på de mest støyutsatte fasadene.
Dette er noe lavere enn for alternativ 1, da byggene er trukket noe lenger unna
veiene.

Avbøtende tiltak
I henhold til T-1442 kan kommunen velge å tillate avvik fra grenseverdiene,
dersom planen kan utformes slik at støykompromissene blir begrenset. Med
kommunens mål om vekst og økt fortetting i sentrumsområdet er dette noe som
bør vurderes i dette tilfellet, under forutsetning av at det kompenseres med
støyavbøtende tiltak. I henhold til T-1442 skal det legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. Dette kan oppnås både for alternativ 1 og 2
forutsatt at det gjøres avbøtende tiltak.
Prinsippene som nevnes nedenfor gjelder både alternativ 1 og 2:
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›

Utearealene mellom byggene vil ha tilfredsstillende støynivå utenfor gul
støysone, og vil dermed være egnet som felles uteoppholdsarealer for lek,
opphold og rekreasjon uten behov for støyavbøtende tiltak.

›

Støyskjerming på bakkenivå vil ikke være hensiktsmessig for å skjerme
fasader og balkonger til boliger, da en støyskjerm ikke vil ha særlig effekt
fra 2.etasje og oppover. Dersom det planlegges private balkonger der
støynivået ligger over grenseverdien, bør disse skjermes lokalt f.eks. med
skjermvegger av glass. Beregnet støynivå tilsier at balkonger som eventuelt
plasseres på de mest støyutsatte fasadene, kan ha behov for full
innglassing for å oppnå tilfredsstillende støyforhold. Dette må utredes
nærmere via en støyfaglig utredning i senere fase.

›

Leiligheter som vil få fasadenivåer over grenseverdiene må planlegges
gjennomgående, slik at alle boenheter får tilgang til stille side. Størst mulig
andel av oppholdsrom bør ha vindu mot stille side. Dette bør inkludere
minst ett soverom.

›

Intensjonen bak kravet til støynivå på fasade er å kunne åpne vinduer uten
at støynivået blir sjenerende, spesielt for soverom. Det forutsettes
balansert ventilasjon og ikke ventiler i støyutsatt fasade, slik at behov for å
åpne vinduer på støyeksponerte fasader reduseres til et minimum. For
støyutsatte oppholdsrom som også er solutsatt må det vurderes kjøling og
utendørs solavskjerming.

›

Det anses ikke som problematisk å tilfredsstille krav til innendørs støynivå
hverken i alternativ 1 eller 2, men det må sørges for at kravene ivaretas
med lydisolerende vinduer der grenseverdien på fasadene er overskredet.
Lydkravene til vinduer og fasadeelementer må for øvrig dimensjoneres ved
detaljprosjektering (byggesak), da innendørs støynivå er avhengig av
planløsning, romvolum og størrelse på vinduer.

›

Som et ekstra avbøtende tiltak kan det vurderes å redusere fartsgrensen til
30 km/t på de nærmeste veiene. Dette kan sannsynligvis redusere
støynivået Lden med ca. 1-2 dB på de mest støyutsatte fasadene, men er
alene ikke nok til at grenseverdiene tilfredsstilles fullt ut for alle byggene.

8.14.5 Luftforurensning
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har utarbeidet et luftsonekart for Nedre
Glommaregion i 2015 (COWI, 2015). Trafikk- og vedfyring er de viktigste
kildene til utslipp av svevestøv i nedre Glommaregionen. Disse kildene bidrar
med omtrent like mye utslipp av svevestøv. Luftsonekartet (for PM10) viser at
en stor del av Fredrikstad sentrum ligger i gul sone, i tillegg til et par mindre
områder på Rolvsøy. Ingen områder i regionen ligger i rød sone.
Trafikk er den viktigste kilden til NO₂ konsentrasjonene. Beregningene som er
gjort for NO₂ viser at ingen områder er utsatt for konsentrasjoner over
sonegrensene, men det er viktig å notere at mange områder i regionen er på
grensen til gul sone for NO₂.
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I veiledning (T-1520) fremgår det at disse retningslinjene ikke skal hindre
fortetting og bærekraftig areal- og transportplanlegging i områder som allerede
er avsatt til byggeområder i overordnede planer. Fortetting i sentrale byområder
vil på kort sikt kunne medføre at bebyggelse etableres i forurensningsutsatte
områder, mens det på lengre sikt vil bidra til redusert transportbehov og dermed
mindre luftforurensning.
Retningslinjen fastslår at alle reguleringsplaner i områder med antatt
luftforurensning over de anbefalte grensene skal omtale status og konsekvenser
knyttet til luftforurensning. Retningslinjen fastslår videre at det generelt ikke vil
være behov for ytterligere beregninger i områder hvor det er utarbeidet
luftsonekart, med mindre det skal etableres virksomhet med vesentlige
virkninger for luftforurensningssituasjonen. Ny utbygging bør utformes slik at
det ikke etableres nye stagnasjonsområder med opphopning av forurenset luft,
for eksempel ved at luftgjennomstrømningen forhindres. Samtidig er det viktig å
sikre fortetting, særlig i nærhet av kollektivknutepunkter slik at en på sikt kan
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen.
I byområder vil den gule sonen kunne dekke store områder. For å unngå
byspredning vil det være både ønskelig og aktuelt å bygge også bebyggelse med
bruksformål som er følsomt for luftforurensning i den gule sonen.
For å bedre luftkvaliteten i Fredrikstad bør kommunen vurdere om de skal
iverksette avbøtende tiltak som for eksempel støvfjerning, støvbinding, forbud
mot piggdekk, tiltak som reduserer biltrafikken, innføring lavutslippssoner,
tilskudd til rentbrennende ovner og lignende.
Planforslaget legger til rette for bilfrie arealer som bidrar til bedre lokal
luftkvalitet. Områdets sentrale beliggenhet legger grunnlaget for korte avstander
til arbeidsplasser, handel og tjenester, og høy andel myke trafikanter og brukere
av kollektivtrafikk. Energiforsyning vil i hovedsak være fjernvarme, og på sikt
bidrar planlagt utvikling til en bedre luftkvalitet.

8.14.6 Forurensning i grunnen
Cicignon Park ligger i et område der det har vært drevet sykehus fra 1950-tallet
frem til 2015. Det er ikke kjent at det har vært annen virksomhet på området
før sykehuset ble bygget. Historiske dokumenter viser at deler av området var
ubebygd før sykehuset ble oppført på 1950-tallet. Resterende områder var
villabebyggelse og det var sannsynligvis nødvendig å rive flere bygg for å få
tilstrekkelig med areal til sykehuset.
Driften av et sykehus genererer ikke nevneverdig forurensning til grunnen
utover det som man kan regne måtte komme fra annen "byaktivitet". Med det
menes at det ikke nødvendigvis finnes noe mer forurensninger i grunnen i dag,
enn det var før sykehuset ble oppført. Unntak til dette er kjørearealer og
påfyllingspunkter eller influensområder til oljefyringsanlegg.
Området ligger innenfor det som Fredrikstad kommune definerer som byjord.
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Figur 106: Oversikt over området med tanke på registrerte arealer med grunnforurensning
(kilde: Fredrikstad kommune)

Byjord er ofte fyllmasser av ulik sammensetning og innhold. Det kan være rester
fra rivningsmaterialer, masser fra branntomter, fyllmasser fra andre
byggeområder med mer. Erfaringer fra tilsvarende områder i andre norske byer
er at byjord ofte er noe forurenset.
Sykehuset har i flere år brukt fyringsolje som energikilde. Personer som har
driftet fyringsanlegget kan fortelle at det eksisterer to oljetanker inne i bygget,
som er bygd inn i egne rom. Volumet på hver av tankene er på ca. 20 m³.
Påfyllingspunktet for disse tankene er ved rampe mellom høyblokkene, ut mot
Ferjestedsveien. Det er ikke utenkelig at massene i tilknytning til dette
tankanlegget kan være forurenset.
Basert på tilgjengelig informasjon kan det ikke utelukkes at deler av
planområdet kan være forurenset. For å få svar på hvilket omfang dette dreier
seg om vil det være nødvendig å gjøre en mer grundig undersøkelse. En slik
undersøkelse vil omfatte jordprøvetaking av fyllmasser og en nærmere
beskrivelse av disse. Hvis det viser seg at prøvene er forurenset over normverdi
i henhold til TA 2553/2009, vil det måtte utarbeides en tiltaksplan for graving i
forurenset grunn.
Tiltaksplanen vil inneholde en risikovurdering som sier noe om
forurensningspotensialet til massene og beskrive behandling av forurensede
masser i forhold til framtidig arealbruk.
Grunnforurensning og drikkevann skal beskrives i henhold til planprogrammet.
Når det gjelder bruk av grunnvann som drikkevannskilde på området er det
ansett som et uaktuelt tema i dette prosjektet. Det eksisterer ingen registrerte
kilder eller drikkevannsbrønner i området og forholdet til drikkevann anses som
uaktuelt.
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8.14.7 Beredskap og ulykkesrisiko
Planområdet ligger sentralt i Fredrikstad sentrum. Generelt sett er sentral
beliggenhet gunstig i forhold til beredskap. Planlagt tiltak representerer i seg
selv ingen eksplisitt ulykkesrisiko. På arkitektens utomhusplan, som følger som
vedlegg til planen, er tilgang for brannbil illustrert.

8.14.8 Andre relevante ROS tema
I forbindelse med detaljreguleringsplan er det utarbeidet en ROS-analyse i
henhold til bestemmelse i § 4-3 i plan- og bygningsloven. Risiko- og
sårbarhetsanalysen følger som vedlegg til planbeskrivelsen.
Analysen viser at det ikke er påvist hendelser som innebærer en høy risiko.
Fem hendelser er vurdert som middels risiko:

›
›
›
›
›
›

Setninger
Radonstråling
Vibrasjoner og rystelser
Flora/fauna (skade på verneverdige trær)
Luftforurensning
Støy

En hendelse er identifisert som lav risiko:

›

Grunnforurensning

Tabell 15: Farer/hendelser og situasjoner som er vurdert spesielt i analysen. (Kilde: ROSanalyse, COWI AS 15.03.2017)
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Tabell 16: Risikoanalyse, oversikt (Kilde: ROS-analyse, COWI AS 15.03.2017)

Tabell 16 gir en oppsummering av de temaer og hendelser som er vurdert
spesielt i analysen. Resultatet er illustrert i risikomatrisen, figur 107.

Figur 107: Resultat. Risikomatrise. (Kilde: ROS-analyse, COWI 15.03.2017)

8.14.9 Endringer som følge av planen
Endringer som følge av planen inngår i ROS-analysen. For alle hendelser anses
risiko å kunne bli akseptabel ved forebyggende tiltak og tilfredsstillende
planlegging. Dette innebærer at det i noen tilfeller vil måtte akseptere en
"middels risiko".
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8.15 Jordressurser/landbruk
Et innslag av urbant landbruk kan være aktuelt i prosjektet. Dette styres
imidlertid ikke gjennom juridisk bindende bestemmelser i reguleringsplanen.
Planforslaget berører ikke jordressurser eller tradisjonelle landbruksinteresser.

8.16 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Det er et godt utbygd vann- og avløpsnett i området og det ligger kommunale
vann- og avløpsledninger i alle gatene rundt planlagte kvartaler.
Svartvann fra vakumtoalett og organisk husholdningsavfall fra kverner på
kjøkkenene går til biogassreaktor. Denne produserer biogass som varmer
drivhuset på tomten for matproduksjon.
Gråvann fra dusj og kjøkken med mer renses i bio- og våtmarksfilter i bakken.
Dette vannet får “svømmebassengkvalitet” og slippes så ut i
vannspeilet/vanndraget i parken mellom blokkene. Dette
vannspeilet/vanndraget fungerer også som fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg i
ekstremregnperioder. Planforslaget vil legge til rette før økt andel permeable
flater i forhold til dagens situasjon. Målet er god fordrøyning og minimalt utslipp
til det kommunale overvannsannlegget.
Tilkopling til offentlig vann- og avløpsnett løses i detaljprosjektering.

Trafo
Eksisterende trafostasjon, i kjelleren i det gamle sykehuset, videreføres.

Annet
Det elektriske forsyningsnettet i området er godt utbygd. Det ligger
høyspentkabler i gatene på tre sider av planlagt bebyggelse. Det er ingen
kapasitetsbegrensninger på dagens høyspenningsnett. I alle gatene rundt
planområdet ligger det lavspentkabler. Det ligger fjernvarme i området. I gatene
rundt planområdet ligger det telekabler, kabel-TV og fiberkabler.

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Fredrikstad kommune eier gategrunn i ytterkant av planområdet. I planforslaget
foreslås det nye offentlige veiformål, ved at Cicignongata åpnes mellom Kongens
gate og St. Josephs gate, og ved at Welhavens blir en offentlig gate i full lengde
gjennom planområdet. Dette vil innebære noe mer drift og vedlikehold for
kommunen. Hensynssonen knyttet til trerekken langs Ferjestedsveien berører
også kommunens eiendom, og kan få betydning for drift og vedlikeholdsarbeider
i Ferjestedsveen. Det er ikke gjort økonomiske beregninger av disse forholdene,
men det vurderes som naturlig og rimelig tatt i betraktning at det er snakk om
typiske bygater.
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Utbyggingen vil medføre økt etterspørsel etter skole- og barnehageplasser.
Dette vil helt klart ha økonomiske konsekvenser for kommunen, uten at dette er
nærmere beregnet.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Innen planområdet skal det tilrettelegges for barnehage og det åpnes for innslag
av andre formål, som forretning, tjenesteyting, næring, kontor og bevertning.
Sistnevnte bidrar til tilrettelegging for flere funksjoner og ny handelsvirksomhet i
området, noe som er viktige faktorer i forhold til gode og velfungerende
boligområder, sosiale møteplasser og variasjon i byfunksjoner.
Planforslaget legger til rette for 600-700 nye boliger. Dette vil bidra til å øke
kundegrunnlaget og bidra til mangfoldet i bysentrum og bydelen. Andelen
leiligheter vil øke, antall mennesker som bruker bydelen og sentrum, i jobb og
fritid vil øke. Andelen som handler, bruker restauranter, kafeer og kulturtilbud
vil øke. Spesielt vil prosjektet kunne styrke den østre delen av byen, med bydel
Cicignon og Gamlebyen. Nyetableringer vil kunne tiltrekke seg kjøpergrupper av
ulike aldersgrupper og barnefamilier som får tilgang trafikksikre utearealer og
forbindelseslinjer.
Boligbyggingen kan kombineres med et eller flere av underformålene forretning,
tjenesteyting, næring, kontor og bevertning. Det åpnes for etablering av f.eks.
dagligvarebutikk innen planområdet. Samlet omfang av detaljhandel innenfor
planområdet er begrenset til 3 000 m²-BRA. Det er begrenset med handel i
nærområdet i dag, så nyetablering innen planområdet, med de
arealbegrensningene som er foreslått, vurderes å ikke ha negative konsekvenser
for etablerte næringsinteresser i området eller i sentrum for øvrig. Tvert imot
vurderes at 600-700 nye boliger vil ha positive ringvirkninger for
næringsinteresser både i bydelen, i Gamlebyen og i sentrum.

8.19 Interessemotsetninger
En utbygging av så stort omfang som det planlegges i Cicignon Park, vil
innebære noen naturlige interessemotsetninger, slik det er i alle større
utbyggingsprosjekt.

›

Riving av eksisterende bygninger står i konflikt med ønske om vern og
bevaring.

›
›

Fortetting kan være i konflikt med ønske om tilgjengelige utearealer.
Utbygger og kommune kan ha ulike prioriteringer, for eksempel når det
gjelder sosial infrastruktur.

Forslagsstiller har gjennom bearbeiding av utbyggingsforslaget søkt å
imøtekomme ulike kryssende hensyn, og har lagt inn fleksibilitet noen av feltene
i planforslaget, ved å foreslå regulering til blandet formål. Den videre
planprosessen vil innebærer politiske avveininger og avklaring av slike forhold.
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8.20 Avveining av virkninger
Planbeskrivelsen består av to hovedkapitler i forhold til vurderinger. Kapittel 7
beskriver tema som er konsekvensutredet, mens dette kapittelet beskriver
øvrige konsekvenser og virkninger av planforslaget. Ved avveiing av virkninger
beskrevet i kapittel 8 er følgende tema mest relevante:

›

Naturmangfold

›

Rekreasjonsbruk

›

Uteområder

›

Barns interesser

›

Sosial infrastruktur

›

Universell tilgjengelighet

›

Energi

›

Risiko og sårbarhet

›

Teknisk infrastruktur

›

Økonomiske konsekvenser for kommunen

›

Konsekvenser for næringsinteresser

Verdifull vegetasjon bevares og konsekvensen av planforslaget vurderes som
positiv for naturverdier og biologisk mangfold.
Planforslaget inneholder barnehage, i felt BKB1. Planforslaget legger dermed til
rette for å øke barnehagekapasiteten, noe som er positivt for sosial
infrastruktur.
Trafikkmengdene som genereres i planforslaget (alternativ 1) er noe større enn i
alternativ 2. Samtidig medfører det nye gatenettet et større omfang av gul
støysone innenfor planområdet i alternativ 2, både sammenlignet med alternativ
0 og alternativ 1.
Innbyrdes vekting mellom de ulike tremaene her, og mellom disse og de
temaene som er konsekvensutredet, er i stor grad et politisk spørsmål, men
summen av virkningene av planforslaget vil være positiv.
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9

Innkomne innspill

9.1

Merknader

9.1.1 Merknader ved planoppstart
I forbindelse med varsling av planoppstart og høring av forslag til planprogram
kom det inn 22 merknader. På bakgrunn av merknadene ble planprogrammet
revidert. Planprogram ble fastsatt av bystyret 16.06.2016 (bh.nr PS 51/16).
Merknadene ble oppsummert og kommentert, og fulgte saken ved fastsetting av
planprogram.

9.1.2 Merknader ved offentlig ettersyn
Sammendrag av merknadene gjengis her eller tas inn som vedlegg til
planbeskrivelsen, etter offentlig ettersyn.

9.2

Annet

Planutvalget har gitt en rekke føringer for planarbeidet i form av et vedtak
01.03.2018 (utvalgssaksnr. 20/18). Se kapittel 2.3.2 Prosessledende beslutning.
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Avsluttende kommentar

Utbygger ønsker å skape et unikt blågrønt, fremtidsrettet by- og boligområde
med høyteknologiske smartbyløsninger. Det legges opp til et framtidsrettet og
miljøvennlig byområde med arkitektur formet spesielt for å bringe lyset langt inn
i prosjektet, med vann og grønne elementer som en naturlig del på bakke,
fasader og på tak. Ny teknologi og bærekraftige løsninger skal kombineres og
det skal bygges et nytt og smart by- og boligområde med sin egen
sirkulærøkonomi med veksthus, fornybar energi og varme.
Det gamle sykehusområdet - døpt Cicignon Park - blir gjort om til et
foregangsprosjekt for smarte byer der teknologiske nyvinninger innen miljøvern
og bærekraft kombineres med arkitektur optimalisert for menneskelig trivsel.
Dette muliggjøres av blant annet midler fra EU Horizon 2020 gjennom
forskningsprosjektet Sino-European innovative green and smart cities
(SiEUGreen). I Norge skal Cicignon Park brukes som et utstillingsvindu for
kretsløpsteknologi og urbant landbruk.
Prosjektet bygger opp om flere av FNs bærekraftmål. Utbygging av Cicignon
Park vil i stor grad bidra positivt til måloppnåelse i overordnede planer, og det er
ikke avdekket konfliktområder i forhold til overordnede planer og mål.
Utbyggingen vil være meget positiv for byutvikling og sikrer mange nye sentrale
boliger, fortetting sentralt og kollektivnært, bidrar til økt aktivitet, økt folkeliv,
økt kundegrunnlag i sentrum og til kollektivtrafikken og potensielt reduserte
utslipp av drivhusgasser.
Det nye by- og boligområdet skal by på gode arenaer for mennesker i alle aldre.
Sosial bærekraft skal kombineres med god arkitektur. Det skal skapes fysiske
miljøer hvor folk skal trives og utvikles. Grønne takterrasser skaper solrike felles
uteoppholdsarealer med storslått utsikt. Sentral beliggenhet og høy
utnyttelsesgrad gjør at mange mennesker kan bo med gang- og sykkelavstand
til viktige elementer, til jobb og sosiale aktiviteter.
Prosjektet "Cicignon Park" har en tredelt visjon (HHH):

›

Høy miljøprofil

›

Høy arkitektonisk kvalitet

›

Høy trivsel

Planforslaget legger til rette for realisering av denne visjonen.
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02 Plankart Cicignon Park vn1, COWI AS, 23.02.2021
03 Plankart Cicignon Park vn2, COWI AS, 07.01.2021
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05 Cicignon Park – Overvann, Sweco Norge AS, 19.02.2021
06 Cicignon Park, Fredrikstad, Renovasjonsteknisk plan, COWI AS, 25.02.2021
07 DIVE-analyse Cicignon Park, WSP Engineering AS, 05.01.2018
08 DIVE-analyse for Cicignon Park, COWI AS, 28.03.2017
09 Temarapport Mobilitetsplan, COWI AS, 11.02.2021
10 Temarapport lokalklima, vind, COWI AS, 08.02.2017
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12 Cicignon Park, Risiko- og sårbarhetsanalyse, COWI AS, 15.03.2017
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Andre relevante dokumenter
Relevante dokumenter, som har hatt betydning for utforming av planforslaget,
men som ikke inngår i selve planforslaget, og derfor ikke er vedlagt:

›

Fastsatt planprogram: "Cicignon Park – detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning. Forslag til planprogram", versjon 3.0 (revidert etter
offentlig ettersyn), COWI 26.04.2016.

›

Cicignon Park Fredrikstad. Mulighetsstudier. Underlag til regulering, Niels
Torp+ Arkitekter AS, 04.03.2019.
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