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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål
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NG Development AS eier det gamle sykehusområdet på Cicignon i Fredrikstad
sentrum. På området har det vært offentlig institusjon og næringsvirksomhet.
Sykehuset har avviklet sin virksomhet og flyttet ut. Det er planer for utbygging av
en ny bydel med nye boliger med noe innslag av næring.
Formålet med denne reguleringen er å tilrettelegge for et attraktivt boligområde
med noe innslag av næring, en ny og attraktiv bydel hvor den urbane, moderne
byen blir en del av Fredrikstad som kan være med på å vitalisere Fredrikstad
sentrum. Forslagsstiller har ambisjoner om høy arkitektonisk kvalitet, høy miljøprofil
og god trivsel i området.
Det foreslåtte planområdet er i dag regulert til kombinert bebyggelse og
anleggsformål.
I kommunedelplan for Fredrikstad sentrum ble planområdets framtidige arealbruk
omdisponert fra sykehusdrift/næring til boligområde med noe næring (kontor,
offentlig og privat tjenestetilbud og annen nærservice til området) på bakgrunn av
funksjonsanalyse, byutviklingsstrategier og i samarbeid med eierinteressene. For å
få til ønsket utvikling og målsetning om høy miljøprofil, er det nødvendig å
tilrettelegge for en viss tetthet med boliger.
Formell forslagsstiller for planarbeidet er NG Development AS. COWI AS er
planfaglig rådgiver og hovedrådgiver.

1.2

Målsettinger for prosjektet

Prosjektet har som målsetting at dette skal være et bærekraftig
byutviklingsprosjekt. Visjonen er å bygge ut og revitalisere en grønn bydel i
Fredrikstad. Området skal planlegges med hovedvekt på de 3 – 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 innen bærekraftig planlegging

Det er mål om at
Cicignon Park skal:
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›

Bli et attraktivt byområde

›

Ha en funksjonsblanding mellom bolig, kontor og handel, som reduserer
behovet for persontransport

›

BREEAM sertifiseres (miljøsertifisering), med bygninger tilpasset passivhus-,
ZEB el.l. standard for å redusere klimagassutslipp

›

Ha en variert sammensetning av boligtyper/leilighetsstørrelser

Det vurderes å se på miljøklassifiseringsverktøy for områdeplanlegging. I det
videre arbeidet vil det derfor bli vurdert om prosjektet skal benytte metoden i
planleggingsverktøyet BREEAM Communities. Planleggingsverktøyet bidrar til at
miljømålene er målbare etter et klassifiseringssystem.

1.3

Vurdering av utredningsplikt

Utbyggingen er på et generelt nivå utredet i forbindelse med gjeldende
kommunedelplan for Fredrikstad byområde. Fredrikstad kommune mener derimot
at det konkrete tiltaket ikke er tilstrekkelig utredet i overordnet plan. Dette
konkretiseres spesielt ved at forslagsstiller gjennom de tre fremlagte
mulighetsstudiene tydeliggjør 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.
Planarbeidet er vurdert ut fra forskrift om konsekvensutredning (2014) og faller inn
under § 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften, bokstav f. Pkt 1 i
vedlegg I utløser krav om konsekvensutredning.
Fredrikstad kommune har store forventninger til kvalitet og grundighet både i
gjennomføringen av planarbeidet og senere byggearbeider – blant annet på
bakgrunn av planområdets svært sentrale beliggenhet i et område med høye
kvaliteter knyttet til både bymiljø, arkitektur og grønnstruktur. Forhold som er
tilfredsstillende utredet i overordnet plan skal ikke utredes på nytt. På grunnlag av
dette er det konsekvensene av økt arealutnyttelse og bosetning som skal utredes.
Spørsmål om gjenopprettelse av kvartalsstruktur og endring av områdets formål til
boligområde og andre spørsmål som ble behandlet i kommunedelplanen er
således ikke gjenstand for nye analyser i forbindelse med dette planprogrammet.

Aktuelle problemstillinger
Med bakgrunn i dette anses det at tema knyttet til utforming og kvalitet på
bebyggelse og byrom, samt forholdet til omkringliggende bebyggelse er sentrale i
konsekvensutredningen. Aktuelle problemstillinger er:

›

Hvordan forholder ny bebyggelse seg til Cicignon-bydelens historiske
bebyggelse?

›

Hvordan vil ny bebyggelse og nye funksjoner påvirke trafikksituasjonen i
området?
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›

Hvordan kan man tilrettelegge for økt høyde på ny bebyggelse som samspiller
med nærliggende omgivelser og ivareta estetiske kvaliteter og gode byrom?

›

Hvordan vil ny bebyggelse påvirke lokalklimaet i området?

1.4

Hensikten med planprogram

Dette planprogrammet er forfattet etter forskrift om konsekvensutredninger for
planer etter plan- og bygningsloven, vedtatt i 2014. Forskriften sier blant annet
følgende om hensikten bak og innholdet i et planprogram.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre
at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelse av
planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan
gjennomføres.
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke
problemstillinger som anses viktig i forhold til miljø og samfunn. Relevante og
realistiske alternativer skal beskrives og det skal fremgå hvordan disse er tenkt
behandlet i plan- og utredningsarbeidet. Det skal redegjøres for planprosess med
frister, deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å
bli særlig berørt. Forslag til planprogram skal med rammer i forskriftens § 7 og
vedlegg IV redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag.
Det bør fremgå hvilke metoder som vil benyttes, og det skal utformes slik at man
senere kan ta stilling til om arbeidet er utført i samsvar med programmet.
Planprogrammet legges ut til offentlig høring, slik at berørte og interesserte kan
vurdere programmet og evt. komme med forslag til utredningstemaer og hvordan
utredningen bør skje. I neste omgang vil godkjent planprogram ligge til grunn for
selve konsekvensutredningen.

1.5

Avgrensning av planområdet

Planområdet utgjør til sammen ca. 45 900 m². Planområdet omfatter hele eller
deler av følgende eiendommer: gnr. 300/ bnr. 5, 366, 368, 370, 371, 711, 713, 719,
1282, 1450, 1494, 1622, 1623 og 1638.
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Figur 2 Forslag til avgrensning av planområdet.

2

Rammer og føringer

2.1

Overordnede planer

2.1.1 Fylkesplan for Østfold
Gjeldende fylkesplan "Østfold mot 2050" ble vedtatt av Fylkestinget 26. februar
2009 og godkjent i Statsråd 11. mars 2011. 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 spredtbygde 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.
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2.1.2 Bypakke Nedre Glomma
I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg
kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om
framtidens transportsystem. Hovedsatsinger i Bypakke Nedre Glomma er tiltak for
gående og syklende, kollektivtiltak, utbedring av rv. 110 og fv. 109, samt nye broer
over Glomma både i Sarpsborg og i Fredrikstad. Det betyr at det skal legges bedre
til rette for gange, sykkel og kollektivtransport. Tiltakene vil gi bedre
framkommelighet, øke byenes attraktivitet og bidra til bedre sentrumsmiljøer og
bomiljøer.

2.1.3 Kommuneplan for Fredrikstad kommune
I kommuneplanens samfunnsdel for Fredrikstad kommune angis følgende mål:
› Befolkningen og næringslivet har en fungerende infrastruktur og arealer som
sikrer nødvendig grunnlag for videre vekst og utvikling.
› Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført byen nye innbyggere og ny
aktivitet som bidrar til et mangfoldig nærings- og kulturliv.
› Naturressurser og det biologiske mangfoldet sikres. Det er økt tilgjengelighet
og kvalitet i våre naturområder.
› Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern av gjenværende dyrket mark og
tar vare på våre kulturminner og kulturmiljøer.
For å nå disse målene angir dokumentet følgende strategier;
› Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegger vi for et bærekraftig
utbyggingsmønster, hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med
nasjonale føringer.
› Lokalsamfunnsordningen videreføres.
› Vi utnytter fordelene av regional samhandling og felles styrke.
› Vi legger til rette for mer kunnskapsbasert næringsutvikling, særlig i tilknytning
til høyskolemiljøet.
› Vi bygger gode og effektive tilførselsveier til E6, nordover, sørover og langs
Glomma.
› Vi jobber aktivt for videreføring av to-spors jernbane, i samarbeid med de
andre Østfold-byene.
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 ble vedtatt 06.12.2012. Når det gjelder
boligbygging legges det opp til å etablere omtrentlig 350-400 nye boliger pr. år og
fordelt på 50 % i byområdet, 40 % i øvrig tettsted og 10 % i lokalsentra/omland. I
boligbyggeprogrammet ligger det inne utbygging av 360 boliger for
sykehusområdet.
Kommuneplanens arealdel gir både bestemmelser og retningslinjer for ny
bebyggelse. Bestemmelsene og retningslinjene omfatter blant annet etablering av
teknisk infrastruktur, universell utforming, leke-, ute- og –oppholdsarealer,
parkeringsareal, renovasjon, estetikk og landskap. Videre skal det tas hensyn til
kulturmiljø.
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2.1.4 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 20112023
I kommunedelplan (KDP) for Fredrikstad byområde 2011-2023, vedtatt 16. juni
2011 er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Videre er det
hensynssone med krav om felles planlegging for flere eiendommer.

Figur 3 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 (kilde Fredrikstad kommune)

Det er viktig for Fredrikstad å legge til rette for en transformasjon av området, for å
legge til rette for økt aktivitet. Framtidig formål vil generere økt aktivitet i sentrum.
For Sykehusområdet er det satt følgende mål:

›

Kvartalsstrukturen skal gjenopprettes.

›

Grønnstrukturen skal videreutvikles og viktige sammenhenger skal sikres.

›

Området skal ha høy miljøprofil og god design.

›

Området skal primært utvikles som boligområde, men med noe næring.

›

En utvikling av området vil bidra til økt mangfold i sentrum.

Kommunedelplanen har følgende planbestemmelser for området:
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Det skal stilles plankrav og krav om gjenopprettelse av kvartalsstrukturen. Før
riving tillates skal det foreligge igangsettingstillatelse for nye tiltak. Området kan
inneholde funksjoner som bolig, næring (kontor, offentlig og privat tjenestetilbud og
annen nærservice til området). Trafikale forhold skal utredes. Planområdet er også
avsatt til hensynssone med retningslinjer som gir føringer for blant annet estetikk,
miljø og bærekraftige løsninger.
Det stilles krav om høy miljøprofil med bærekraftige løsninger, og med høy
arkitektonisk formgiving og design. Videre stilles det krav til miljøprogram med
fokus på energiøkonomisering, transport og avfall. Boligsammensetningen innenfor
området som helhet skal være variert, slik at man oppnår et mangfold med hensyn
til beboere.
Når det gjelder byggehøyder for Sykehusområdet, vises det i kommunedelplanen
til et mulighetsstudie for etterbruk av sykehusområdet. Mulighetsstudiet fra 2010
var utført innenfor ramme av gjeldende kommunedelplan. Det skal gjøres vurdering
av høyder og skala i detaljreguleringer. Illustrasjoner fra mulighetsstudiene gir
føringer for hvordan grønnstrukturen styrkes i området.
I kommunedelplanens pkt. 9.6.2 Byforming, s. 51, er det ellers poengtert følgende
om siktlinjer i byen: " Fredrikstad ligger i et ikke veldig dramatisk landskap. Vi har
ingen ”Oslogryte” hvor vi til enhver tid kan orientere oss ved å se på åssidene.
Siktlinjene til elva, til romlige sammenhenger og til alt vi har av monumentale
byggverk er det derfor viktig å ivareta, og å styrke der mulighetene byr seg."
Under pkt. 9.6.3 Estetikk, s. 53, står det "Monumentale byggverk i byen skal kreve
plass og oppmerksomhet. Dette er bygninger og anlegg som i kraft av historie,
lokalisering, funksjon og/eller størrelser er viktige for byens identitet."

2.1.5 Kommunedelplan for klima og energi (2013)
I henhold til Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune er hovedmålet for
Fredrikstad i en klima- og energikontekst å arbeide aktivt for å redusere
klimagassutslipp i tråd med Stortingets mål. Blant mål og tiltak er mer konsentrert
by- og tettstedsutvikling og tilrettelegging for gange, sykkel og elbil.

2.1.6 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune (2009)
Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune, utarbeidet av Statens vegvesen og
Fredrikstad kommune, legger føringer for utvikling av hovedsykkelveinettet i
Fredrikstad.

2.1.7 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017
Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 ble vedtatt i bystyret 30.04.2015. Arbeid med
trafikksikkerhet er prioritert i Fredrikstad gjennom mange år, trafikksikkerhetsplanene gir grunnlaget for utvikling og prioritering av strategier og tiltak for å gjøre
Fredrikstadsamfunnet stadig mer trafikksikkert.
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Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave nasjonalt, regionalt og lokalt.
Til grunn ligger regjeringens nullvisjon – en langsiktig visjon om null drepte og
livsvarig skadde i trafikken. I planen er kommunens arbeid med trafikksikkerhet
synliggjort, strukturert og systematisert med sikte på at Fredrikstad skal bli tryggere
for alle trafikantgrupper.

2.1.8 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. Veiledningen skal blant annet være et hjelpemiddel for
kommunal arealplanlegging og synliggjøre hvor i planleggingsprosessene
påvirkningsmuligheten er størst mhp. løsningsvalg. For alle utbyggingsområder
gjelder at det skal foretas en faglig vurdering av krav til overvannshåndtering før
regulerings- og byggearbeider starter.

2.1.9 Barnehage- og skolebruksplan for Fredrikstad
kommune 2015-2025
Barnehage- og skolebruksplan skal gi en samlet oversikt over arealbehov og
investeringsbehov i barnehager og grunnskoler i Fredrikstad kommune. Planen
skal være et verktøy for å få frem effektiv og riktig arealbruk. Barnehage- og
skolebruksplanen skal gi kommunen et grunnlag til å planlegge, prioritere bruk og
gjennomføre utbygging av barnehage- og skolebygg i tråd med kommunens og
nasjonale målsetninger.

2.1.10 Gjeldende reguleringsplan
Store deler av planområdet inngår i Reguleringsplan for Cicignon (planID
0106220), vedtatt 02.10.85. Planområdet er avsatt til offentlig bygg – institusjon.
Det er senere vedtatt (12.10.93) mindre vesentlig reguleringsendring av Kongens
gt. 8 og Ridehusgt. 26. Disse reguleres til spesialområde bevaring.
I kommunedelplanen for Fredrikstad byområde ble arealformålet endret fra offentlig
formål til "kombinert bebyggelse og anleggsformål" slik at dette er gjeldende
formål.
Kvartalene rundt planområdet er hovedsakelig regulert til bolig, trafikkområder og
friområder.
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Figur 4 Gjeldende regulering (kilde Fredrikstad kommune, kartportal)

2.2

Retningslinjer

2.2.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både
i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.
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.

2.2.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen
Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen er blant annet 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.

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 fullverdig erstatning.

2.2.3 Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i
kommuner og fylkeskommuner. Formålet med disse statlige planretningslinjene er
å:

›
›
›

2.3

Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i
arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Pågående planarbeid

2.3.1 Kommunedelplan for bolig - Boligpolitisk plan for
Fredrikstad kommune
"Kommunedelplan for bolig - Boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune" har ligget
ute til offentlig høring sommeren 2015. I boligbyggeprogrammet ligger det for
Sykehusområdet inne 40 boliger pr år i perioden 2018 – 2026.

2.3.2 Kommunedelplan for Intercity dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg
Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad –
Sarpsborg, og i dette arbeidet inngår vurderinger av ny lokalisering av Fredrikstad
stasjon. I følge Jernbaneverket arbeider de med forslag som innebærer lokalisering
av ny Fredriksstad stasjon i området ved Grønli. Ny lokalisering vil ha betydning for
utvikling av områdene i nærheten av dagens jernbanestasjon.
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3

Eksisterende situasjon

3.1

Beliggenhet og arealbruk
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Planområdet ligger i bydelen Cicignon som er en del av sentrumsområdet i
Fredrikstad kommune. Planområdet ligger i nærheten av Fredrikstad stasjon. Rett
nord for området går riksvei 108 og riksvei 110 som to hovedfartsårer gjennom
sentrum. Tilgrensende areal er i stor grad boliger.
Området er i dag bebygd. Fredrikstad sykehus har flyttet ut av bebyggelsen i
kvartalet. Deler av området er opparbeidet som parkområder og parkeringsplasser.
Planområdets størrelse er ca. 46 dekar.

Figur 5 Illustrasjonen viser planområdets plassering i Fredrikstad (kilde: Finn.kart.no)
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Figur 6 Flyfoto av området, sett mot nordøst (kilde: Niels Torp AS)

3.2

Bebyggelse og kvartalsstruktur

Cicignonbydelen har en stringent byplan, der gateløpene er ført rettlinjet gjennom
området, i et tilnærmet kvadratisk rutemønster 45 x 45m. Bebyggelsen i området er
hovedsakelig bolighus i 2 og 3 etasjer som følger de langstrakte gateløpene.
Gatebreddene er tilpasset bygningenes skala. Enkelte gaterom skjærer utenom
"kvadraturen" og danner et tiltalende avvik fra det regulære mønsteret.

t.
Figur 7 Eksempel på bebyggelse i Cicignonområdet. Bildene er tatt i Ferjestedsveien sør og vest
for planområdet

Cicignonbydelen ligger på et noe hevet platå, skrånende mot sørvest, og har derfor
nær ideelle solforhold og samtidig optimale siktlinjer til bylandskapet til alle sider.
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, definert plassering i Cicignonbydelen der det ligger
sentralt i nordøst øverst på platået. I dag danner planområdet en tydelig kontrast til
Cicignonbydelen som helhet. De store og til dels grove sykehusbygningene skiller
seg ut fra øvrig bebyggelse i Cicignonområdet og bryter også gateløpene i
kvadraturen.
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Bebyggelsen i planområdet består av to høyhus og en del mindre bygg. Den
opprinnelige bebyggelsen for sykehuset ble bygget på midten av 1950-tallet og
bestod av høyhusene og to lavere blokker. (Tegnet av arkitekt Ole Øvergaard.) I
kvartalet mellom Cicignon gate og Welhavens gate står høyhusene som to
frittstående lameller mot Ferjestedsveien. I følge stedsanalyse for Cicignon1, er
anlegget et flott monument på norsk senfunksjonalisme. I ettertid er
sykehusbebyggelsen utvidet med flere mindre og lavere bygg i nordre del av
kvartalet.

Figur 8 Bebyggelse sett fra Ferjestedsveien

Figur 9 Bebyggelse sett fra Welhavens gate

1

Kilde: Lokalsamfunnsprosjektet Cicignon, SG arkitekter, april 2002.
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Figur 10 Bebyggelse sett fra Dronningens gate (bilde: Google maps)

I kvartalet sør for Jernbaneparken er det flere frittstående bygg innenfor
planområdet, deriblant Schiegården (Jernbanegata 13) fra før 1900. Bygningen
benyttes i dag til kontorvirksomhet.

Figur 11 Jernbanegata 15 (bilde til venstre) har tidligere vært barnehage, men er nå bolig (bilde
google maps) Bilde til høyre viser Schiegården Jernbanegata 13

De resterende bygningene i dette kvartalet er Welhavens gate 2 og 4, samt
Jernbanegata 11 og 15. Bygningene er 2 til 5 etasjer og benyttes til boliger og
kontorvirksomhet.

3.3

Grøntarealer

Grøntarealet består i stor grad av gressarealer og enkeltstående store trær eller
trær i klynger. De to parkene – Jernbaneparken og Sjømannsparken på hver side
av planområdet er det største sammenhengende grøntarealet. I tillegg fungerer
parkene som en forbindelseslinje for gående og syklende fra stasjonen til Glomma
og videre til Gamlebyen eller langs elvebredden til sentrum. Lindetrærne i
Jernbaneparken mot Hans Jacob Nilsens gate og Jernbanegata er registrert som
viktig naturtype2.

2

Kilde: Miljøstatus.no
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Det er også en rekke store enkelttrær inne på planområdet, herunder en rekke
lindetrær som er en del av lindeallèen i Ferjestedsveien. Alleen er ikke komplett og
blir brutt opp av "hull" i rekken av flere el-skap og en trafostasjon.

Figur 12 Jernbaneparken sett fra Welhavens gate

Figur 13 Lindetrær i Ferjestedsveien

3.4

Trafikk og parkering

Sykehusets tidligere drift medførte store mengder trafikk til/fra planområdet. På
grunn av begrenset parkeringsdekning internt i kvartalet, fordelte trafikken seg over
et stort område, fra St.Croix til Tollboden/bryggepromenaden. Primært var trafikken
knyttet til ansatte og besøkende i forbindelse med drift av sykehuset. Etter at
sykehusdriften ble avviklet har trafikkbelastningen i området blitt redusert.

3.5

Kulturminner og kulturmiljø

Det er innenfor eller i nærhet av planområdet ikke registrert automatisk fredete
kulturminner. For beskrivelse av eksisterende bebyggelse, se kapittel 3.2. Området
grenser til viktige kulturmiljø i Gamlebyen og på Isegran. I tillegg ligger Fredrikstad
domkirke, bibliotek og tollbodene i bydelen. De er alle registrert i
kulturminnedatabasene Askeladden med ulik verneverdi.
Planområdet grenser til et større område som ligger inne i Riksantikvarens liste
over bymiljøer i Norge som har nasjonal kulturhistorisk verneinteresse (NB!
Registeret). Delområdet benevnes "Vestsiden" og ble bygget ut i perioden 18501940.
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Figur 14 Planområdet grenser til området Vestsiden, markert med grønn strek. (Kilde: NB!
Registeret til Riksantikvaren. Påført avgrensning av planområdet med svart strek)

Hovedtrekkene i beskrivelse av "Vestsiden" fra NB! Registeret er gjengitt under:
Det egentlige Cicignon er området mellom Fergestedsveien og elva og omfatter
bebyggelsen på, eller like ved det tidligere Cicignon fort.
Cicignon er i dag et staselig boligområde med bebyggelse i god teknisk stand.
Elvepromenaden som ble etablert på 1990- tallet har bidratt til å gi tilliggende
områder større attraksjon. Den eldre bebyggelsen i området er i kommunedelplan
for sentrum betegnet som bevaringsverdig og gitt restriksjoner i forbindelse med
fasadeendring. Det er i tiden etter 1990 oppført en del utfyllende bebyggelse i
området. Denne bebyggelsen forholder seg i stor grad til den eldre
bygningsmassen med hensyn på målestokk, uttrykk osv.
Bebyggelsen i området utgjør 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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Mye av bebyggelsen i bydelen er SEFRAK-registrerte bygninger. Innenfor
planområdet er Dronningens gate 3 og Jernbanegata 13 (Schiegården) SEFRAKregistrert.

Figur 15 Dronningens gate 3

3.6

Naturverdier

Planområdet har i dagens situasjon ingen vesentlig funksjon eller verdi som
naturområde. Det er ikke registrert spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold
innenfor planområdet utover det som er nevnt i kap. 3.3.

3.7

Barn og unges interesser

Det er en lekeplass i grøntarealet mellom høyblokkene mot Ferjestedsveien.
Utover dette er det ikke registrert noen spesielle interesser for barn og unge
innenfor planområdet.
I planområdets umiddelbare nærhet er det leke- og rekreasjonsareal i parkene
(beskrevet under Grøntarealer).

Figur 16 Inngjerdet lekeplass inne på området
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3.8

Grunnforhold

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet. Et eldre
fjellkotekart fra Noteby utarbeidet på 1970 – tallet i forbindelse med utbygging av
sykehuset, viser at fjellkoter ligger fra -5m til +10m. Servicebygget ligger på fastfjell
kote +6 m.

4

Alternativer og utredningstema

4.1

Innledning

I dette kapitlet omtales utredningsalternativer, utredningstema som en del av
konsekvensutredning og øvrige tema som belyses i planbeskrivelsen.
§ 7 i forskrift om konsekvensutredninger sier blant annet følgende om innholdet i
en konsekvensutredning;
Konsekvensutredningen skal tilpasses plannivået og være relevant for de
beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik
kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad
innhentes ny kunnskap. Konsekvensutredningen, herunder feltundersøkelser,
skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer
med relevant faglig kompetanse.

4.2

Metode

Som del av planarbeidet vil det utarbeides et skisseprosjekt for ny bebyggelse og
utomhusanlegg, som vil legges til grunn for utredning av konsekvenser som følge
av planforslaget.
Metode for utredning er beskrevet under de enkelte temaene i kapittel 4.4. Felles
for alle temaene er at utredningen skal inneholde en beskrivelse av dagens
situasjon, beskrivelse av ny situasjon med vurdering/beregning av virkninger av
tiltaket. For hvert tema defineres influensområde. Avgrensning av influensområde
vil variere fra tema til tema. I vurdering av konsekvenser skal alle tema vurderes
opp mot 0-alternativet.
Konsekvenser i de ulike alternativene skal sammenstilles og vurderes temavis og
angis i en tabell. Videre skal det gis en samlet oppsummering av behov for
avbøtende tiltak som følge av planforslaget.
Det skal gis en vurdering av behovet for gjennomføring av nærmere undersøkelser
for gjennomføring av tiltaket. Krav til nødvendig undersøkelser skal innarbeides i
reguleringsbestemmelser.
Forslagsstiller skal, med grunnlag i de utredninger som gjennomføres, komme med
en anbefaling av valg av alternativ. Anbefalingen skal begrunnes.
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Utredningstemaene og sammenstilling av konsekvensene oppsummeres i eget
kapittel i planbeskrivelsen som følger planforslaget.

4.3

Utredningsalternativer

4.3.1 Innledning
I konsekvensutredningen utredes følgende alternativ:

›

Alternativ 0: Referansealternativ

›

Alternativ 1: Forslagsstillers alternativ

›

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

Alternativ 0 (referansealternativ)
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.
I konsekvensutredningen skal konsekvenser av 0-alternativet beskrives, og det
redegjøres for forskjeller mellom 0-alternativet og utbyggingsalternativene.
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Alternativ 1, Forslagstillers alternativ

Figur 17: Forslag til hovedgrep for utbygging av Cicignon Park, alternativ 1 (Illustrasjon Niels Torp
AS)

I alternativ 1 legges det opp til utbygging av ca. 1000 boliger. Høyde på ny
bebyggelse vil være fra 3 etasjer til 10 etasjer. Høyblokkene bevares, og vestre
høyblokk bygges på med inntil 4. etasjer, mens østre blokk reduseres i høyde. Det
planlegges en blanding av leilighetstørrelser hvor ca. halvparten av boligene
planlegges på 40-50 m², mens resten er fra 50 m² og opp til 100 m².
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Alternativ 2 Utbygging i tråd med gjeldende kommunedelplan for
Fredrikstad byområde

Figur 18: Forslag til hovedgrep for utbygging av Cicignon Park, alternativ 2 (Illustrasjon HRTB
arkitekter)

I alternativ 2 legges det opp til utbygging av ca. 400 boliger. Høyde på ny
bebyggelse vil være fra 3 etasjer til 5 etasjer. Høyblokkene bevares, og bygges på
med inntil 3 etasjer. Det planlegges en blanding av leilighetstørrelser hvor størst
andel leiligheter er over 50 m².
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4.3.2 Beskrivelse av alternativ 1, forslagsstillers alternativ
Forslagsstillers alternativ medfører utvikling av planområdet til boligområde med
noe innslag av næring. Det er utarbeidet et mulighetsstudie som viser mulig
utbygging av planområdet. I mulighetsstudiet er det lagt inn ca. 1000 boliger som
totalt utgjør omtrent 80 000 m². I tillegg planlegges noe areal til forretning,
tjenesteyting og nærservice, i overkant av 3000 m².

Kvartaler og gateløp
Den nye bebyggelsen vil, på grunn av skala og utforming, danne en kontrast til
Cicignonbydelens jevne og lave bygningsmiljø. Da blir det viktig at denne
kontrastvirkningen "henger på" en stram gjennomføring av rutenettet. Det er derfor
foreslått at Kongens gate og St. Josephs gate videreføres som gangveier gjennom
planområdet helt frem til Jernbanegata. Det er også foreslått å åpne Cicignongata
mellom St. Josephs gate og Kongens gate.
Det er foreslått et stort og innbydende offentlig rom, Her er det tenkt dagligvare
butikk, legesenter, kaféer, kiosker og småbutikker. Etasjetallet trapper seg ned mot
dette torget så solen og lyset slipper inn. Det legges opp til forbindelseslinjer
diagonalt ut fra det sentrale torget. Ved å knytte det nordøstre kvartalets
hovedentré til torget med intern gjennomgang diagonalt nordøstover mot
jernbanen, vil torget kunne vitaliseres. Det åpnes opp mellom høyblokkene så
bytorget får en henvendelse ned mot Fergestedsveien.
En større matvarebutikk er foreslått lagt i hjørnet mot jernbanen i det nordøstre
kvartalet. Det foreslås at hele gateplanet og deler av plan 2 i dette kvartalet
avsettes til forretning- og serviceformål, som i første rekke tenkes å skulle betjene
beboere i bydelen.

Parkstrøk – og spektakulær takvandring
Med utgangspunkt i et heis-trappeanlegg på torget tenkes anlagt en spektakulær
takvandring diagonalt mot sørøst og krysset Fergestedsveien/Jernbanegata.
Det er innpasset et parkstrøk som følger et kunstig bekkeløp fra torget og rett
sørover mot Glacisgata.
Når det gjelder grøntstruktur forsterkes denne ved at Jernbaneparken utvides
sørover. Bebyggelsen i søndre del av planområdet blir omkranset av grøntarealer.

Bebyggelse i planområdet
I mulighetsstudiet har det vært fokus på å skape gode byrom samtidig med en høy
utnyttelse av planområdet. Illustrasjonene viser bebyggelse med varierende
høyder og volum. Samlet utbyggingsvolum vil ligge på i overkant av 80.000 m². Det
er tenkt en variert sammensetning av boligtyper/lelighetsstørrelser, og det foreslås
følgende fordeling at ca. 50% av leilighetene har en størrelse på 40-50 m², mens
resten av leilighetene er mellom 50 og 100 m².
Eksisterende høyhus foreslås bygget om. Den vestre bygningen påbygges med ca.
4 etasjer i høyden, mens den østre bygningen reduseres i høyde.
I kvartalene nord for torget er bebyggelsen høyest mot Dronningens gate og
trappes ned mot det sentrale torget. I kvartal sørvest for torget tenkes bygninger i 6
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og 7 etasjer. Bebyggelsen i kvartal sørøst for torget henvender seg med en lav
bebyggelse mot torget og stiger til 8 etasjer mot sørøst (Welhavens gate). Mot
Ferjestedsveien innpasses en jevn rekke med byvillaer med blandet bruk kontor og
bolig. Dette for å bidra til at dette vakre gateløpet beholder sin karakter. Det
forutsettes at bygningene i Jernbanegata 13 og 15 bevares. Disse blir frittstående
bygg omgitt av grøntareal i forlengelsen av Jernbaneparken.
Parkering (ca. 1000 plasser) er i sin helhet tenkt i arealer under bakken.

Figur 19 Parkstrøk gjennom kvartalet. Her er det tenkt hvite lekehus med tak for lek, for barn og
unge til å klatre, skate, ake og løpe på. (Illustrasjon Niels Torp AS)

Figur 20 Torget (Illustrasjon Niels Torp AS)
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Figur 21 Forslag til bebyggelse, sett mot sørvest (Modellbilde Niels Torp AS)

Figur 22 Forslag til bebyggelse, sett mot nord (Modellbilde Niels Torp AS)

4.3.3 Beskrivelse av alternativ 2
I forbindelse med kommunedelplanen, ble det utarbeidet et mulighetsstudie3 for
etterbruk av sykehusområdet innenfor rammen av gjeldende kommunedelplan. I
mulighetsstudiet er det lagt inn ca. 400 boliger. I tillegg planlegges noe areal til
næringsbebyggelse, omtrent samme andel som i alternativ 1. I dette
planprogrammet er løsningen i mulighetsstudiet kalt alternativ 2.

Kvartaler og gateløp
Cicignon bydel har en markert karakter og skala med klart definerte brukssoner
som har vist seg levedyktig over mange år, og vil kunne transformeres videre med
nye funksjoner og nye bygg. Dette er egenskaper som er velegnet for en videre og
forutsigbar byutvikling på sykehusområdet.
Det foreslås derfor en videreføring av Cicignonbyens kvartaler inn på
sykehusområdet i kombinasjon med en parkmessig utforming ved høyblokkene.
Kvartalsstrukturen gir en fin sammenheng til den historiske bydelen.
3

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse, HRTB april 2010
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Kvartalsstrukturen gir i prinsippet likeverdige gater. Det foreslås en plan for gatene
som gir et visst hierarki og variasjon i utforming tilpasset variert bruk kombinert
med trafikkregulering. Noen av gatene vil være åpne for biltrafikk. Det vil bli en
blanding av gateparkering og parkering under bakken. Den oppløste bebyggelsen
gir visuelle gløtt gjennom planområdet, gjør kvartalene luftigere og knytter seg til
bebyggelsesprinsippet i de eksisterende kvartalene.

Bebyggelse og grøntarealer
Boligfunksjoner utgjør hovedtyngden av bebyggelsen, men det er også tenkt
enkelte næringsbygg i planområdet.
Det er illustrert en oppløst bebyggelse i 3-5 etasjer med varierte boliger.
Høyblokkene foreslås beholdt, men påbygges i høyden med 3 etasjer og suppleres
med terrasser. Området rundt høyhusene får parkkarakter og gir sammenheng i
parkarealene.
Tunene som dannes inne i kvartalene får gode solforhold og skjermede utearealer
som private eller felles hager. Boligene får forhage mot gatene.
Kongens gate og Ferjestedsveien beplantes med trær og fremstår som grønne
gater som forbinder de ulike parkene.

Figur 23 Forslag til bebyggelse sett fra hjørnet av Jernbaneparken og vestover i forlengelsen av
Kongens gate. (Mulighetsstudie HRTB 2010)
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Figur 24 Forslag til bebyggelse sett fra hjørnet Kongens gate – Ths. W. Schwartz gate
(Mulighetsstudie HRTB 2010)

Figur 25 Forslag til bebyggelse sett mot nord (Mulighetsstudie HRTB 2010)

4.4

Utredningstemaer i konsekvensutredningen

4.4.1 Innledning
Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen er basert på forslagsstillers
vurderinger av viktige plantema, samt føringer fra planmyndighet.
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Gjennomføring av planforslaget berører etter forslagsstillers vurdering en rekke
problemstillinger og temaer, som det vil være nødvendig å belyse gjennom
kartlegging og analyse.
Forslag til utredningstemaer er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om
konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne tema.
Følgende tema er aktuelle:

›

Forhold til overordnede planer og mål

›

Kulturmiljø

›

Byutvikling, bebyggelse og bylandskap

›

Trafikkforhold

›

Lokalklima og sol-/skyggeforhold

Temaene er beskrevet i de neste kapitlene.

4.4.2 Forhold til overordnede planer og mål
Det skal 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.

Metode
› Tekstlige vurderinger av tiltakets oppfyllelse av eller konflikt med overordnede
planer og føringer

Grunnlag
› Plangrunnlag og retningslinjer som beskrevet i dette planprogrammet

4.4.3 Kulturmiljø
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke virkninger tiltaket vil få for
omkringliggende arealer når det gjelder kulturmiljø.
I utredning av temaet vil det bli gjennomført en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVEanalyse) av området. DIVE-analysen utføres med utgangspunkt i metodikk
beskrevet i Riksantikvarens veileder, men forenkles og tilpasses prosjektet. Målet
er å utlede handlingsrom for utvikling og prinsipper for forvaltning av
analyseområdets kulturhistoriske innhold og ressurser. I utredningen begrenses
dokumentasjonen av DIVE-prosessen til kun å omfatte det som er
beslutningsrelevant for saken.
I DIVE-analysen av Cicignonområdet vil det å forene utbygging og områdets
historiske lesbarhet være førende for hvordan fasene gjennomføres. Analysen vil
forsøke å vise hvordan ny bebyggelse i Cicignon Park kan bidra til å ivareta
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områdets historiske lesbarhet. Nær- og fjernvirkning av tiltaket vil derfor være et
sentralt tema. Videre vil det være viktig å redegjøre for den kulturhistoriske verdien
til bygningene innenfor planområdet og hvilke bygninger som bør ivaretas.
Analysens oppbygging oppmuntrer til samarbeid på tvers av sektorer og faglige
skillelinjer. Prosessen skal inkludere dialog med blant annet Byantikvaren,
Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Samarbeid med andre aktører
vurderes underveis i arbeidet.

Metode
Konsekvensutredningen gjennomføres som en forenklet DIVE-analyse basert på
Riksantikvarens veileder ("Kulturhistorisk stedsanalyse, en veileder i bruk av
DIVE"). Det tas utgangspunkt i DIVE-analysens oppbygging, men i forenklet form. I
veilederen beskrives 4 faser:

›

Beskrivende fase har som mål å belyse analyseområdets historiske karakter

›

Fortolkende fase har som mål å belyse analyseområdets historiske betydning

›

Vurderende fase har som mål å belyse analyseområdets verdi og muligheter

›

Aktiverende fase har som mål å belyse analyseområdets handlingsrom

Til slutt sammenfattes analysens innhold, resultater og anbefalinger.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag
› Offentlig databaser for kulturminner (Askeladden.no) og informasjon fra
kulturminneetaten i Østfold, med flere

›

Befaring av området

4.4.4 Byutvikling, bebyggelse og bylandskap
Det er et ønske at det skal utvikles et attraktivt område med arkitektoniske
kvaliteter, og at utbyggingen kan innpasses i bylandskapet på en god måte.
Konsekvenser for utvikling av byområdet vil først og fremst handle om bebyggelse,
byrom, grøntstruktur, nærvirkning og fjernvirkning, herunder hvordan høyde på
bebyggelsen innpasses i bybildet. Forhold for barn og unge skal vektlegges.
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan krav til estetikk og hensynet til
nabobebyggelsen skal sikres, og hvordan kravene tenkes ivaretatt i prosjektet.

Metode
For beskrivelse av 0- alternativet benyttes materiale fra DIVE-analyse som
kartlegger kvaliteter innenfor Cicignon bydel.
Konsekvensutredningen skal omfatte tekstlig vurdering, med
redegjørelse for temaene nevnt under:
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›

Byutvikling. Utviklingen må vurderes i forhold til byens behov og områdets
beliggenhet. Herunder skal det redegjøres for hvordan funksjoner i
bebyggelsen og tilknytning til gater og plasser kan bidra positivt til utvikling av
stedet og være et tilbud for nærområdet. Videre vil det bli gjort en overordnet
vurdering av hvordan andre tilsvarende byutviklingsområder i Fredrikstad
(FMV/Værste og Grønliområdet) og Cicignon Park vil kunne påvirke
utviklingen i sentrum.

›

Bygningsvolum, bebyggelsesstruktur- og bygningstypologi. Proporsjoner og
samspill med øvrig bebyggelse i området. Det skal utarbeides illustrasjoner på
bakgrunn av høyder og volumstudier for utbyggingen.

›

Byrom (inkl. romlige og funksjonelle sammenhenger)

›

Grøntstruktur

›

Nærvirkning og fjernvirkning. Illustrasjoner og evt. modellfotos som redegjør
for hvordan tiltaket oppleves fra følgende standpunkter: Gamlebyen,
Kirkeparken, St. Croix og fra gatemiljøet rundt, Fredrikstadbrua og fergeleiet
på Smertu.

›

Forhold for barn og unge herunder vurdering av størrelse, lokalisering,
lys/skygge vurderinger av arealer som er tiltenkt brukt av barn og unge.

Alternativene vurderes opp mot 0-alternativet. Eventuelle avbøtende
tiltak beskrives.

Grunnlag
› Befaring, foreliggende informasjon og tidligere utarbeidet stedsanalyse
Miljøprosjektet utarbeidet av SG arkitekter 2002

›

Grunnlagskart og fotografier

›

Grunnlag fra DIVE-analyse

›

Illustrasjoner og 3D-modell av ny bebyggelse av alternativ 1

›

Grunnlagsmateriale fra gjeldene kommunedelplan, HRTB sitt mulighetsstudie
fra 2010

4.4.5 Trafikkforhold
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke virkninger tiltaket vil få for
trafikksituasjonen og trafikkavviklingen, samt kollektivbetjening i området.
Det må redegjøres for konsekvenser for biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk,
kollektivtrafikk, parkering og adkomster, samt trafikksikkerhet.
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Metode
Konsekvensutredningen skal omfatte beregninger og tekstlig vurdering
med redegjørelse for:
› Dagens trafikkløsning og trafikkvolumer til og fra området inkl. gang- og
sykkelveiforbindelser og kollektivløsninger

›

Framtidig situasjon når det gjelder nyskapt trafikk, trafikkavvikling i området,
kollektivbetjening, parkering og adkomster, forhold for gående og syklende

›

Trafikksikkerhet før og etter gjennomføring av planen

Alternativene vurderes opp mot 0-alternativet. Eventuelle avbøtende
tiltak beskrives.

Grunnlag
› Eksisterende trafikktall og ulykkesdata
›

Cicignon Park - Foreløpig notat trafikk (Rambøll, 03.07.15)

›

Illustrasjoner og 3D-modell av ny bebyggelse

›

Grunnlagsmateriale fra gjeldende kommunedelplan, HRTB sitt
mulighetsstudie fra 2010

4.4.6 Lokalklima og sol-/skyggeforhold
I konsekvensutredningen skal det redegjøres for lokalklimaet gjennom å se på
vindsituasjonen/kaldluftdrenasje i området, og om den nye bebyggelsen vil kunne
få innvirkning på dette.
Disponering av høyder på tomten kan ha betydning for solforholdene på tilstøtende
områder. Det skal redegjøres for hvordan solforholdene internt i området og i
nærområdet blir etter utbygging.

Metode
For utredning av lokalklima gjøres en vurdering av hvordan nye bygningsvolumer
vil påvirke de lokale vindforholdene til ulike årstider. Vurderingene baseres på
lokalt dominerende vindretninger. Det skal redegjøres for vindforholdene i
nærområdet før og etter gjennomføring av planen.
Videre skal det utarbeides sol-/skyggediagram som viser situasjonen over døgnet
ved høst-/vårjevndøgn og sommer- og vintersolverv.
Alternativene vurderes opp mot 0-alternativet. Eventuelle avbøtende tiltak
beskrives.

Grunnlag
› Illustrasjoner og volumstudier av ny bebyggelse
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›

Grunnlagsmateriale fra gjeldene kommunedelplan, HRTB sitt mulighetsstudie
fra 2010

›

Foreliggende meteorologiske data om vindretninger

4.5

Temaer og forhold som skal belyses i
planbeskrivelsen

4.5.1 Innledning
I tillegg til utredningstemaer som nevnt i kapittel 4.4 vil øvrige tema bli beskrevet i
planbeskrivelsen og konsekvensen av planforslaget vil bli vurdert.

4.5.2 Beliggenhet og arealbruk
Her beskrives planområdets beliggenhet, avgrensning og størrelse på
planområdet. Videre omtales dagens arealbruk og arealbruk i tilstøtende områder.

4.5.3 Barn og unges interesser
Området er i dag i all hovedsak ikke tilrettelagt med tilbud for barn og unge.
Planforslaget vil tilrettelegge og hensynta barn og unge. Konsekvenser for barn og
unges bruk av område som følge av planforslaget skal beskrives. Forslagstiller
mener at en god by for barn er en god by for alle.

4.5.4 Bokvalitet
Det viktig å skape et utbyggingsprosjekt som gir bokvalitet. Begrepet bokvalitet
består av en rekke faktorer som både er subjektive og objektive. Faktorer som kan
påvirke bokvalitet er boligkvalitet, offentlige/halvoffentlige rom, privat/halvprivate
rom, lys- og skyggeforhold, utnyttelsesgrad, støy, estetikk, nær- og fjernvirkninger,
fysiske løsninger med mer. Størrelse og fordeling av type leiligheter vil også være
en del av denne vurderingen. Forslagsstiller mener det er viktig å tilby mange små
arealeffektive/mellomstore små boenheter fordi disse ivaretar behovet til flere
brukergrupper enn det store leiligheter gjør. Større leiligheter vil på grunn av pris,
først og fremst henvende seg til en eldre og etablert kjøpergruppe. Stor
konsentrasjon av store leiligheter vil ikke kunne skape mangfold i sammensetning
av beboere. Fordeling av leilighetsstørrelser vil ses mer på i det videre
planarbeidet. Forhold rundt bokvalitet og boligsammensetning vil bli nærmere
omtalt i planbeskrivelsen.

4.5.5 Universell utforming
Universell utforming vil bli lagt til grunn ved planlegging av området.
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4.5.6 Energibehov og valg av løsninger
Det skal redegjøres for tiltakets energibehov og valg av energiløsninger. Herunder
redegjørelse for forskriftskrav til energibehov og alternative løsninger for fornybar
energiforsyning av bebyggelsen.

4.5.7 Naturverdier
Det skal undersøkes om det er registrert naturverdier innen planområdet.
Eksisterende trær i planområdet registreres. Kvalitet og hvordan trær søkes
ivaretatt, vurderes i planbeskrivelsen. Det gis en vurdering av eventuelle
konsekvenser for naturverdier i henhold til naturmangfoldloven.

4.5.8 Miljøfaglig forhold
Følgende miljøfaglige forhold belyses:

Støy- og luftforurensning
Innen selve planområdet er det ikke planlagt virksomheter som generer støy. Det
skal redegjøres for hvordan tiltaket blir påvirket av støy og luftforurensning fra
biltrafikk i omkringliggende gater.

Grunnforurensing og drikkevann
Det gis en vurdering av sannsynligheten for grunnforurensing etter tidligere
virksomhet i planområdet. Det redegjøres for hvordan eventuelle forurensninger vil
bli håndtert.

Grunnforhold og radon
Det vil bli gjennomført en vurdering av grunnforhold. Radon omtales på bakgrunn
av foreliggende data.

4.5.9 Teknisk infrastruktur
Planarbeidet skal kartlegge og redegjøre for om utbyggingen medfører behov for
omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur som vann- og avløpsløsninger,
kabler og ledninger.

4.5.10 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet og barnehagekapasitet er et tema som skal belyses nærmere i det
videre planarbeidet.
Det skal gjøres en vurdering om behov for skoletomt innenfor planområdet.

4.5.11 Folkehelse og levekår
Det er viktig at fortetting skjer på en bærekraftig måte, og at utbygging av Cicignon
Park skjer slik at den fremmer god folkehelse og gode levekår. Forhold som kan
påvirke folkehelsa er blant annet befolkningssammensetning i et område,
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boligstruktur og kvalitet på bo- og uteområder. Konsekvenser for temaet folkehelse
og levekår vil bli belyst i planbeskrivelsen.

4.5.12 Gjennomføring av planen
Det er forventet etappevis utbygging av planområdet. Det skal som en del av
reguleringsplanen vises hvordan utbyggingen er tenkt gjennomført i form av en
faseplan.
Det er vesentlig at anleggsperioden gjennomføres slik at den gir minst mulig
ulemper for nærområdene med hensyn på trafikkbelastning, støy og forurensning.
Spesielt anleggsstøy vil bli belyst i planbeskrivelsen. Det skal redegjøres for
konsekvenser i anleggsperioden.

4.5.13 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det vil bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) i tråd med
krav i plan- og bygningsloven. I ROS-analysen skal alle forhold som har betydning
for planområdet vurderes. ROS-analysen skal avdekke om tiltaket skaper ny, evt.
økt risiko. Typiske situasjoner eller hendelser deles inn i naturrisiko,
virksomhetsrisiko og sårbare objekter.

5

Prosess og medvirkning

5.1

Planprosessen

Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i det forestående
plan- og utredningsarbeidet.

›

Utarbeidelse av forslag til planprogram. Planprogrammet er sendt på høring
til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter/naboer og
har vært til offentlig ettersyn i 7 uker. Samtidig er oppstart av detaljregulering
varslet.

›

Innkomne merknader er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i
samarbeid med Fredrikstad kommune. Endelig planprogram fastsettes av
planutvalget i kommunen og skal danne grunnlaget for videre arbeid med
planen og utredningen. Det skal redegjøres for hvordan innkomne merknader
er vurdert og ivaretatt i fastsatt planprogram.

›

Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Planen sendes inn til
Fredrikstad kommune for behandling (førstegangsbehandling)

›

Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til offentlige
myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter/naboer og legges ut til
offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
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›

Innkomne merknader oppsummeres og behandles av Fredrikstad kommune.
Eventuell bearbeiding av planforslaget og justering/supplering av
konsekvensutredning utføres av forslagsstiller.

›

Planforslag med konsekvensutredning vedtas av Fredrikstad kommune.
Andregangsbehandling av planforslag. Planen vil normalt først bli behandlet i
planutvalget, før det så blir behandlet og vedtatt i bystyret.

5.1.1 Offentlig ettersyn av planprogram
Oppstart av arbeid med detaljregulering av Cicignon Park er varslet samtidig med
at forslag til planprogram lå ute til offentlig ettersyn fra 15. februar til 4. april. Det
kom inn 22 høringsuttalelser. Planprogrammet er justert etter innkomne merknader
og i dialog med Fredrikstad kommune. Endringer i planprogrammet er som følger:

Kap. 2. Rammer og føringer
Føringene som ligger til grunn for Bypakke Nedre Glomma er tatt inn i nytt kap.
2.1.2.
Omtale av pågående planarbeid med kommunedelplan for Intercity dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg, er tatt inn i nytt kap. 2.3.2

Kap. 3 Eksisterende situasjon
Tekst angående nyere tids kulturminner i første avsnitt i kap. 3.5 Kulturminner og
kulturmiljø er strøket.

Kap. 4.3 Utredningsalternativer
En mer presis beskrivelse av referansealternativet tas inn i kap. 4.3.1 Innledning
hvor alternativene omtales. Alternativene er her presentert med illustrasjon og kort
beskrivende tekst.
Alternativ 1 og 2 er presentert mer likeverdig mhp tekst og illustrasjoner i kap. 4.3.2
og 4.3.3

Kap. 4.4 Utredningstemaer i konsekvensutredningen
Foreslåtte standpunkt for vurdering av fjernvirkning, samt supplement til pkt om
barn og unge er tatt inn i kap. 4.4.4 Byutvikling, bebyggelse og bylandskap. I
samme pkt er det også tatt inn tekst angående vurdering av andre
byutviklingsområder i Fredrikstad sentrum.
Vurdering av kollektivbetjening er tatt inn i kap. 4.4.5 Trafikkforhold.

Kap. 4.5 Temaer og forhold som skal belyses i planbeskrivelsen
Vurdering av bokvalitet er tatt inn i nytt pkt. 4.5.4 Bokvalitet.
Tekst om registrering av eksisterende trær i planområdet, kvalitet og hvordan trær
søkes ivaretatt er tatt inn i kap 4.5.6 Naturverdier.
Tekst om vurdering av grunnforhold er tatt inn i kap. 4.5.7 Miljøfaglig forhold.
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Tekst om anleggsstøy er tatt inn i kap. 4.5.12 Gjennomføring av planen
Folkehelse og levekår omtales i nytt pkt. 4.5.11 Folkehelse og levekår

Kap. 5 Planprosessen
Tekst i kap. 5.1 Planprosessen er oppdatert i henhold til status.
Nytt pkt. 5.1.1 utdyper endringene i planprogrammet etter offentlig ettesyn.
Forslag om å fremme planforslaget for «regionalt planmøte» er tatt inn i kap. 5.2
Medvirkning.
Barn og unges medvirkning er presisert i kap. 5.2 Medvirkning.

5.2

Medvirkning

I utformingen av detaljreguleringsplan for Cicignon Park legges det vekt på
informasjon og medvirkning i tråd med prinsippene som ligger til grunn i plan- og
bygningsloven og i forskrift om konsekvensutredninger.
Detaljreguleringsplan for Cicignon Park omfatter et sentralt område i Fredrikstad.
Det er naturlig, og ønskelig, at alle som føler at sine interesser er berørt får
mulighet til å bidra med sine synspunkter.
Forslag til planprogram blir sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Gjennom
dette får allmennheten blant annet mulighet til å kommentere de foreslåtte
utredningstemaene, samt selv foreslå nye.
Når forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning er fremmet for
planavdelingen i Fredrikstad kommune, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn.
Allmennheten vil da få mulighet til å belyse og kommentere ulike forhold ved
planforslaget, før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt.
Det legges i planprosessen opp til et samarbeid med Fredrikstad kommune og
andre berørte myndigheter. I forbindelse med DIVE-analysen vil det bli dialog med
Byantikvaren, Østfold Fylkeskommune, eventuelt andre aktører. Det vil bli informert
om planforslaget i regionalt planmøte når en har kommet lengre i planarbeidet.
Dialog med velforeninger og andre interessegrupper i nærområdet vil bli vurdert
underveis i planarbeidet. Når det gjelder å sikre medvirkning med barn og unge,
ønsker forslagsstiller å bruke kommunens ungdomsråd og/eller elevrådet ved
nærskolen.
Det ble avholdt informasjonsmøte 13. januar 2016, samt 2. mars i forbindelse med
høringsperioden for forslag til planprogram. Møtene var åpne for alle. I det videre
arbeidet, vil det bli invitert til nytt åpent møte hvor det informeres om prosjektet og
planarbeidet som er utført når planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn.
Det er forslagsstillers mål, at en god medvirkningsprosess vil bidra til et positivt
planarbeid som vil resultere i et godt planforslag, samt forankre planen i
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Fredrikstad kommunes befolkning, berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner.

5.3

Framdrift

I denne planprosessen legges det opp til følgende tidsplan:

›

febr/april 2016: Varsling av oppstart/off. ettersyn av forslag til planprogram

›

mars 2016: Åpent informasjonsmøte

›

juni 2016: Fastsetting av planprogram (Fredrikstad kommune)

›

juni/høst 2016: Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning

›

høst 2016: Innsending av planforslag med konsekvensutredning til kommunal
behandling

›

høst 2016 – vinter 2017: Offentlig ettersyn av planforslag med
konsekvensutredning/ Åpent informasjonsmøte

›

vinter 2017: Eventuell justering av planforslag med konsekvensutredning etter
offentlig ettersyn

›

vinter/vår 2017: Planforslag med konsekvensutredning til kommunal
behandling og vedtak

Framdriftsplanen er ikke endelig og kan av ulike årsaker bli gjenstand for mindre
eller større endringer.

