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1 Sammendrag 
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Det er utarbeidet 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) i medhold av 

forskriftens § 8. Utredningen er integrert i denne planbeskrivelsen. 

Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2017-2018. 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å utvide det attraktive bolig-, arbeids-, studie- og næringsmiljøet som 

har vokst fram på Værsteområdet, ved å utnytte det ubebygde arealet mellom verkstedhallene. I takt 

med utbyggingen vil også det offentlige rommet mellom broforbindelsene kompletteres, ved at 

kaifronten oppgraderes, samtidig som parkmessige anlegg erstatter arealene som i dag benyttes for 

parkering og tilfeldig lagring. I en tidlig planfase omfattet også maskinverkstedet, samt et framtidig tårn 

vest for denne. Maskinverkstedet og tårnet er tatt ut av planforslaget, men inngår i vurderingene som 

er gjort i sammenheng med tiltak innenfor planområdet.  

En av hovedintensjonene med planinitiativet er å forme arkitektur og gode byrom som skaper aktivitet 

og trivsel både utenom og i kontortid, gjennom å legge til rette for en kombinasjon av boliger, 

undervisning og næring. Plangrepet vil bidra til å styrke Fredrikstad som et kultur-, og 

kunnskapssentrum, redusere det totale transportbehovet samtidig som det etableres mange 

etterlengtede arbeidsplasser i kunnskapstunge private tjenestenæringer. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 
forslagsstiller Værste Utvikling AS. Deler av illustrasjonsmaterialet og vedleggene er utarbeidet av 
Jarmund Vigsnæs AS arkitekter, Cowi AS og NGI.  

Eiendommene eies av Acina AS, Værste utvikling AS og Feliz AS, Ravn AS som igjen kontrolleres av 
Værste AS.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Med unntak av gjeldende plangrunnlag, er det ikke gjort vedtak i saken som har vært førende for 

planarbeidet. Planarbeidet har imidlertid vært gjennom en omfattende prosess som er beskrevet i 

senere kapittel. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i samband med varsling av oppstart av 

planarbeid. Det vil allikevel være nødvendig å inngå en utbyggingsavtale for kommunal overtakelse av 

offentlige anlegg, som kaia og annen teknisk infrastruktur. 
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2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Planinitiativet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR-
2017-06-21-854).  

2.5.1 Forskriften § 6, «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram 

eller melding». 

I henhold til forskriftens § 6, bokstav b skal detaljreguleringer som omfatter tiltak nevnt i vedlegg I 
konsekvensutredes. Formålene næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål inngår i vedlegg I nr 24 og 30. Selv om det planlegges for denne arealbruken, vil 
ikke bruksarealene for disse formålene overstige 15 000 m2.  

Det ønskede tiltaket omfattes ikke av vedlegg I, nr 24 og 30, og det utløses derfor ikke krav om KU med 
planprogram etter forskriftens § 6.  

2.5.2 Forskriften § 8, «planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn». 

I henhold til forskriftens § 8, bokstav a, skal detaljreguleringer som omfatter tiltak nevnt i vedlegg II, og 
får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn konsekvensutredes. Vedlegg II, punkt 11. bokstav j, 
omfatter tiltakene bygg for offentlig eller privat tjenesteyting. Tiltaket er også forbundet med komplekse 
problemstillinger mht. fysiske forhold, samferdsel, estetikk og byutvikling. Tiltaket må derfor vurderes 
etter forskriftens § 10.  

2.5.3 Forskriftens § 10: «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». 

Tiltaket er forbundet med komplekse problemstillinger mht. fysiske forhold, samferdsel, estetikk og 
byutvikling. Tiltaket er etter planmyndighetens skjønn irreversibelt, sett i sammenheng med 
kulturmiljøet og hensynet til friluftsliv, og vil følgelig utløse krav om konsekvensutredning etter 
forskriftens § 8. Planen må derfor konsekvensutredes, men ikke ha planprogram, jf. forskriftens §8. 

3 Planprosessen 

Planarbeidet berører komplekse problemstillinger knyttet til bygningsvern, framtidig infrastruktur samt 

forholdet til elveløpet og fjernvirkningen sett fra bysiden. Utløsende for plankravet er forslagsstillers 

ønske om å legge boliger over maskinhallenes gesims. 

Det opprinnelig varslede planområdet omfattet vestre maskinhall og tilstøtende areal mot Værstebrua. 

Mellom maskinhallen og brua ble det foreslått regulert en høyreist bygning, for å kunne dekke 

framtidige behov i tilknytning til virksomhetene i området. Noe av hensikten med å ta arealet inn i 

planforslaget, var å regulere for en helhet, og for å se strukturene i området i sammenheng. I løpet av 

prosessen har ikke de endelige funksjonene tårnet og vestre maskinhall skulle inneholde blitt avdekket. 

Arkitektonisk tilpassing til eksisterende bebyggelse er avgjørende for å skape et prosjekt både 

forslagsstiller og Fredrikstad by vil ha glede av. Samtidig må arkitekturen og utformingen de tilhørende 

uteområdene gjenspeile funksjonene som skal løses. På grunn av usikkerhetene rundt den endelige 

utformingen av området, er maskinhallen og arealet for et tårnbygg tatt ut av planforslaget.  
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For å kunne beskrive en sannsynlig framtidig utvikling i området, og for å vurdere helheten er tårnet og 

vestre maskinhall beskrevet i planen og delvis tatt inn i grunnlaget for utredningene som er gjort. Det 

er ønskelig å gjenoppta reguleringen av dette området på et senere tidspunkt. 

3.1 Medvirkningsprosess 

Mye av planprosessen har dreiet seg om planinitiativets forhold til det eksisterende bygningsmiljøet. 
Prosjektet har via flere runder med ulike arkitekter endret karakter gjennom en prosess der 
planmyndighet, fylkeskonservator og byantikvar har bidratt. 

Barn og unge bør i utgangspunktet medvirke mest mulig i planprosesser for å unngå at eksisterende 
eller potensielle lekeområder ikke forringes. Området som skal bebygges fungerer i dag som 
bilparkering, og fortrenger dermed ikke et lekeområde. 

Intensjonen med planinitiativet, er at det legges til rette for aktiviteter langs kaia, sammen med trygge 
sykkelveier i et område der det i dag er blandet trafikk. Planmyndigheten stiller seg bak forslagsstillers 
holdning så lenge planen stiller krav til lek og uteopphold, og utreder forholdene på rett måte. 
Barnetalspersonen medvirker på vegne av barna. 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet på Fredrikstad kommunes nettside, med annonse i 
Fredriksstad Blad 05.07.2017. Naboer og offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 
04.07.2017med innspillfrist 24.08.2017. 

I løpet av prosessen oppsto ønsket om å føre opp et tårn mellom Værstebrua og maskinhallene. Som 
følge av det utvidede omfanget av utbyggingen, ble det den 02.02.2018 sendt ut et tilleggsvarsel, med 
innspillsfrist 10.03.2018. Den tidligere varslede planavgrensningen ble beholdt. Tårnet er siden tatt ut 
av planforslaget. 
Etter KU forskriften kreves ikke planprogram for tiltak som utløser krav om KU etter forskriftens §8. 

Det ble derfor ikke sendt et oppstartsvarsel med planprogram. 

Det er mottatt innspill fra 11 instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 
forkortet utgave i kapittel 9.  

Østfold fylkeskommune varslet en betinget innsigelse knyttet til kulturmiljøet.  

Planarbeidet ble varslet under navnet «Detaljregulering av Stadion nord». Planforslaget har siden skiftet 
navn til «Detaljregulering av Lørjekaia». 

3.3 Planprogram 

Tiltaket utløser etter planmyndighetens vurdering krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 8. 

Planen må derfor konsekvensutredes, men ikke ha planprogram, jf. forskriftens §8. 
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet 

plan) 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplan 
Fylkesplanen for Østfold ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2018. En av målsettingene i fylkesplanen er 

å legge til rette for fortetting av sentrumsnære arealer fremfor å ta i bruk nye og mindre sentrale 

områder. Planområdet ligger innenfor arealet som i fylkesplanen er markert som «nåværende 

tettbebyggelse». 

4.1.2 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 

 

Figur 1. Utsnitt av kommunedelplanen 

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023, heretter kalt «byområdeplanen» viser 
planområdene med følgende planformål: 

• Sentrumsformål – framtidig (1130). Planformålene rommer en rekke planformål. 

• Hensynssone H500_61 (Elva). Hensynssonen krever at tiltak i området både visuelt og 
funksjonsmessig må ta hensyn til elverommet. I dette området kan det innebære at tiltaket 
skal henvende seg til og oppruste det offentlig tilgjengelige rommet mot elva, bygge opp 
under elva som transportåre og binde sammen gangveistrukturen i området.  

• Hensynssone H320_1 (Flomfare). Området er flomutsatt med krav om at overkant gulvhøyde 
på ny bebyggelse skal ligge 2,5 m o. h.  

• Hensynssone H-570_57 – (Bevaring kulturmiljø) 

• Maskinhallene, hvorav den østligste inngår i planområdet, er vist som verneverdige bygninger. 
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4.2 Avvik fra overordnede planer  

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i overordnede planer bortsett fra følgende 
punkter:  

o Hensynssone H570_57 i plan for byområde legger til grunn at ny bebyggelse i området skal 
underordnes eksisterende bebyggelse. Hva som ligger i ordlyden «underordne» må vurderes 
opp mot intensjonen med hensynssonen. Det vil bygges høyere enn maskinhallene, men på en 
respekterende måte. Dette grepet er utgangspunkt for kravet om konsekvensutredning.  

o Avgrensningen av H570_57 er ikke videreført i revidert plan med samme avgrensning. 
Hensynssonen er i stedet avgrenset i tråd med gjeldende reguleringssituasjon, i tillegg til at den 
er utvidet til å omfatte kranfundamentet og skinnegangen langs kaia. 

o Det legges opp til lavere parkeringsdekning for boliger enn gjeldende byområdeplan krever. Det 
stilles ikke parkeringskrav for næringsbebyggelse. Avviket begrunnes med at planområdet ligger 
i umiddelbar nærhet til parkeringshuset under stadion, og at en utvidelse av 
parkeringskapasiteten vil bidra til å undergrave målet om nullvekst i personbiltrafikken. 
Parkeringsbelegget her er i dag lavt. Planområdet ligger også svært sentralt, med godt 
kollektivtilbud. Om man skulle følge kravene i byområdeplanen, ville man tilrettelagt for økt 
bilbruk, noe som er i strid med f. eks. «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging».  

o Kaia SK er delvis lagt opp til 1 m ut i elva i nord, noe som representerer et avvik fra 
byområdeplanen. Dette er gjort for at en ny kai skal kunne bindes sammen med den 
nyrenoverte kaifronten videre øst- og vestover, på en naturlig måte. 



Lørjekaia  PlanID.: 01061163 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   12 

  
 
 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner 

4.3.1 Gjeldende reguleringssituasjon for det aktuelle planområdet før vedtak. 

4.4 Planområdet inngår i, og vil delvis erstatte: 

- «Reguleringsplan for Værste» (PlanID 0106468), vedtatt 30.05.2001. 

- «Endring for del av område 6, Værste» (PlanID 01061080), vedtatt 19.03.2015. 

4.5 Sentrale avvik fra gjeldende reguleringsplan 

- Avstand mellom verkstedbygningen og BKB1 er mindre enn 13,5 meter som angitt i 
gjeldende regulering «Endring for del av område 6, Værste». Sonen på 13,5 meter ble 
avsatt for å sikre fluktveier fra fylkesscenen. Fylkesscenen vil ikke realiseres. Det vil 
derfor ikke være behov for et slik areal i den reviderte situasjonen. 

- Det kreves at ny bebyggelse tillates oppført med maks byggehøyde på cote + 17,40. 
Planen åpner for bebyggelse opp til cote + 27. 

Figur 2. Reguleringssituasjonen i området. Den varslede plangrensen vist med svart stiplet linje. Plangrensen er 
trukket inn gjennom planprosessen. 

 

Figur 3. Oversiktskart som viser arealbruk i planområdet og tilgrensende områder.Figur 4. Reguleringssituasjonen i 
området. Den varslede plangrensen vist med rød stiplet linje. 
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4.6 Tilgrensende planer 

Planområdet grenser til: 

- Trosvikstranda (PlanID 0106370), vedtatt 16.12.1993. 

- Ny RV 108 - Parsell Kråkerøy - Nordre Del (PlanID 0106528), vedtatt 31.03.2005. 

- Værste 1A, Kråkerøy (PlanID 0106558), vedtatt 21.09.2006  

Plangrensen er avstemt mot de tilstøtende planområdene, med unntak av den nordre avgrensingen i 
elva. Denne følger eiendomsgrensen slik den framkommer i matrikkelen. Den nordre grensen avviker 
derfor noe fra «Trosvikstranda».  

4.7 Øvrige planarbeid i nærområdet. 

Det pågår reguleringsarbeider rett vest for planområdet ved detaljregulering med navnet «1,7». 
Hensikten med planen er å legge til rette for kontorarbeidsplasser og/eller offentlig/privat tjenesteyting.  

4.8 Temaplaner 

4.8.1 Kommunedelplan for klima og energi, vedtatt 06. 06. 2013 
Planområdet ligger innenfor sentrumsområdet. 50% av boligbyggingen i Fredrikstad skal skje innenfor 

dette området, og fortetting av planområdet er dermed i tråd med plan for klima og energi.  

Figur 3. Mulig framtidig reguleringssituasjon i området. Vest for Værstebrua ligger planforslag for "1.7". 
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Det er et mål å tilrettelegge for at en større andel av dagens reiser skal tas på sykkel. Samtidig skal 

bilbruken reduseres. Dette målet gjenspeiles i nye reguleringsplaner ved at minimumskravet til antall 

bilparkeringsplasser endres til et lavere maksimumskrav, mens minimumskravet til sykkelparkering går 

opp. Det oppfordres til tilrettelegging for ladepunkter for elbiler i boliger med felles parkeringsanlegg. 

Planen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det kan også være aktuelt å hente varme fra 

Glomma.  

4.8.2 Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017). 
Det er et mål om å tilrettelegge for at en større andel av dagens reiser skal tas på sykkel. Sykkelveitrase 

forbi planområdet inngår i sykkelhovedplanen som sykkelhovedtrasé, rute 11.12, 

«Bjølstadforbindelsen», og er i dag realisert. Traseene berøres ikke av planen. 

4.8.3 Overvannsrammeplan, vedtatt 08.11.2007 

Det aktuelle området ligger i et område med stor flomfare, og består i dag av harde flater med en rask 
avrenning. All framtidig bebyggelse vil derfor legges over 2,5 m o.h., eller gis en flomsikker utførelse. 
Overvannshåndtering løses ved å føre vannet til elva. Veier og plasser vil ligge lavere enn bebyggelsen 
og formes slik at det oppstår naturlige flomveier for eventuelle urbane flommer som måtte oppstå om 
overgangssystemet ikke tar unna vannmassene.  

I Fredrikstad kommunes overvannsrammeplan datert 8/11-2007 er Værsteområdet omtalt i punkt 
4.2.4. Tidligere utbygging på Værsteområdet er basert på at det er lagt ledninger dimensjonert etter 
gjeldende regler med direkte utslipp til elva. I tillegg er det etablert flomveier frem til elva. 

Dreieværste er plassert meget nær elva. Overvann fra tak og områder for øvrig bør derfor føres til 
allerede etablerte eller nye ledninger med direkte utslipp i elva. Terrenget må også arronderes slik at 
det flomveier frem til elva ikke blokkeres. 

4.9 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

4.9.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen (1995):  

Relevant for planforslaget er ønsket om at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forutsatt at boligbebyggelsen gis en atriumform over 
næringsbebyggelsen mellom verkstedhallene, ligger forholdene godt til rette for å etablere skjermede 
felles lekearealer og arealer innenfor planområdet. I tillegg vil det offentlige rom i nærområdet by på 
varierte aktivitetsmuligheter. 

4.9.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):  

Et hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 
Med denne svært sentrale beliggenheten vil det være enkelt å etablere boliger i tråd med målsettingene 
i de statlige retningslinjene i dette området. 
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4.9.3 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) / 

Kommunal Klima og energiplan 2013 – 2017 (2013). 

Hovedmålet med planretningslinjen og den kommunale planen «Klima og energiplan 2013 – 2017», 
vedtatt 06.06.2013, er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. Retningslinjene har til hensikt å 
redusere utslippet av klimagasser gjennom tiltak som bla. fremmer energieffektivisering i bygg, 
klimavennlige transportformer og reduserer andelen fossile energibærere.  

Det skal etableres blokkbebyggelse i planområdet, noe som i seg selv er en areal- og energieffektiv 
boligform. Utbyggingen vi skje i henhold til gjeldende regelverk mht. energikrav. Beliggenheten vil bidra 
kraftig til å redusere bilbruken. 

4.9.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015.  

Regjeringen skal hvert fjerde år definere sin forventning til kommunal og regional planlegging. 
Forventningene samstilles i et retningsgivende dokument som har til hensikt å bidra til gode og effektive 
planprosesser, en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, samt attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder.  

4.9.5 NB!-registeret 

Planområdet ligger innenfor et «NB!-område». NB! registeret gir en oversikt over kulturmiljøer med 
nasjonal interesse i byer og tettsteder i Norge. Registeret 
omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie 
er kartfestet.  

Skipsbyggingsvirksomheten ved Fredrikstad Mekaniske 
Verksted har hatt en betydelig plass i norsk verftsindustri 
og var i sin tid byens største arbeidsplass. FMV har 
fortsatt stor betydning for identitetsfølelsen og det 
kollektive minnet i Fredrikstad.  

At området er markert som et NB!-området innebærer i 
seg selv ikke noe formelt vern, men at temaet skal vies 
ekstra oppmerksomhet gjennom forvaltningen. FMV-
området i Fredrikstad og planområdene «Lørjekaia» og 
«Åsgård» ligger delvis innenfor et NB!-område. Det er 
kulturmiljøet rundt maskinhallen, smia og 
kranfundamentet som er viktigst innenfor selve 
planområdet. De store hallene med front ut mot elva og 
administrasjonsbygningen på toppen setter et 
monumentalt preg på bybildet. Gjenbruk og 
istandsetting til ny virksomhet har gjort det mulig å 
beholde virkningen av disse store strukturene.  

 

Figur 4. NB! områdets avgrensning, hentet fra 
riksantikvarens NB!-register. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

5.1.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Kråkerøysiden av 
Fredrikstad sentrum. Lokaliseringen er 
svært sentral i forhold til bysentrum, 
kommunikasjoner og mange arbeidsplasser. 
Sentrale deler av området ligger mot 
stadions bakside, og henvender seg naturlig 
nordover mot elva.  

Selve planområdet er tilnærmet flatt og helt 
uten vegetasjon.  

 

 

 

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

Planområdet utgjør ca. 16 daa, og er da redusert 3,6 daa siden planarbeidet ble varslet.  

Planområdet omfatter i utgangspunktet adressene Dokka 5 og Stadion 27 (gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 
og 210/322). I tillegg ble det ved varsling av planarbeid tatt med arealer ut til midten av Glomma og litt 
ut over avgrensningene i tilstøtende reguleringsplaner. Det aktuelle byggeområdet omfatter den vestre 
industrihallen og arealene mellom stadion, elva og de to industrihallene, samt parkeringsarealet mellom 
vestre hall og Værstebrua. Det aktuelle byggeområdet leies i dag ut som parkeringsareal og den vestre 
verkstedhallen ligger brakk under et plastdekke. Det varslede planområdet omfattet ca. 19 daa.  

Planarbeidet vil innebære en omregulering av deler av «reguleringsplan for Værste» (PlanID 0106468), 
vedtatt 30.05.2001 og at «Endring for del av område 6, Værste» (PlanID 01061080), vedtatt 19.03.2015, 
blir erstattet. Sistnevnte plan er påklaget, men klagen er ikke behandlet av Fredrikstad kommune 

 

Figur 5. Planområdets lokalisering markert med rød 
ring 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i dag bebygd med «smia» som sammen med stadions bakside og maskinverkstedet 
avgrenser en plass. Plassen mellom industrihallene og området mot værstebrua brukes til daglig for 
avgiftsbelagt parkering. Plassen har også en begrenset funksjon for virksomheten på stadion, ved at 
arealet fungerer som kjøreadkomst til stadion via en rampe i vest, samt at trappene mot smia fungerer 
sin gangadkomst og nødutgang for stadion. Det lagres også en del utstyr i området.  

Smia rommer deler av høyskolen i Østfold med avdeling for helse- og sosialfag og avdeling for 
ingeniørfag som til sammen teller rundt 2400 ordinære studenter og flere hundre ansatte. 

Maskinverkstedet er for tiden ikke i bruk, og framstår som et tomt skall. Foruten selve stadion er det 
etablert butikker og flere helse- og ingeniørbaserte kunnskapsbedrifter i nærområdet. 

5.3 Stedets karakter 

5.3.1 Struktur og estetikk/ byform  
Planområdet omfatter østre industrihall samt deler av stadionanlegget. Deler av bygningsmassen er 

vernet gjennom gjeldende reguleringsplan, og må forstås i sammenheng med andre bygninger i 

området. Vest for planområdet ligger Værstebrua, og i øst en sammenbygning mot 

«administrasjonsbygget», samt flere nye boligblokker på «Værste brygge». Strukturene i og omkring 

Figur 6. Illustrasjonen viser varslet plangrense med svart stiplet linje, og endelig planavgrensning med rød stiplet linje. 
Plangrensen er tilpasset tilstøtende planer, bygninger eller eksisterende eiendomsgrenser. 
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planområdet er preget av store bygningsvolumer, oppført med utgangspunkt i industribyggdesign 

gjennom et langt tidsspenn. Bygningsstrukturen har vært i stadig forandring, men har hele tiden forholdt 

seg til elvefronten. 

De siste hundre årene har nyere vei- og bygningsstrukturer i mer eller mindre grad forhold seg til 
maskinhallene som ligger parallelt orientert mot elva. n østre hallen, smia, som også er underlagt et 
vern, er allerede revet og gjenoppbygd som en del av høyskolen. I tiden da området fungerte som 
skipsverft, ble det oppført og revet bygninger etter behov. Det var i perioder oppført bygninger mellom 
hallene og vest for maskinverkstedet, noe som også er en av hovedintensjonene med dette 
planarbeidet.  

 

 

Figur 8. oppriss av fasadene til dagens bebyggelse i området. 

Figur 7. Bebyggelsesstruktur i nærområdet. 
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5.3.2 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse i planområdet og tilstøtende områder består i all hovedsak av nybygg eller 

transformerte eller gjenoppførte industribygg, og rommer stadion, høyskole og butikker. Gavlen til den 

østre maskinhallen er autentisk, mens resten av bygningen er nyoppført. Den vestre hallen, rett vest for 

planområdet, er i så dårlig forfatning at det de siste årene har vært nødvendig å tildekke den. 

 

Figur 9. Figuren viser deler av den eksisterende bebyggelsen i området. Plangrensen markert med rød linje. Flyfotoet viser 
ikke siste trinn av «Værste brygge». 
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5.4 Landskap 

5.4.1 Topografi og landskap 

Området i seg selv danner en flate som heller svakt ned mot elvebredden. Det er imidlertid bebyggelsen 
og elverommet som definerer og dominerer landskapet og fjernvirkningen i området.  

Med unntak av elva, legger topografien få føringer for utformingen av framtidige tiltak innenfor 
planområdet. For å forebygge flomfare vil det imidlertid være nødvendig å heve deler av landskapet om 
lag 70 cm. Topografien er et gunstig utgangspunkt for å opparbeide et universelt anlegg. 

5.4.2 Solforhold 

Det naturlige landskapet på stedet har i utgangspunktet gode solforhold uten f. eks. fjellskygger. I praksis 
er området mellom maskinhallene forholdsvis solfattig på bakkeplan. Det vil kunne opparbeides gode 
solrike områder langs elvebredden og på taket av en framtidig bebyggelse mellom maskinhallene. 

5.4.3 Lokalklima 

Planområdet ligger skjermet for den dominerende vindretningen fra syd- sydvest, men vil i perioder 
påvirkes av kuldedraget som følger elveløpet. Området er også dominert av åpne plasser med 
langstrakte og forholdsvis høye bygninger, som lokalt kan gi et ugunstig mikroklima på bakkeplan. 
Forholdene kan avbøtes med beplantning.  

5.4.4 Estetisk og kulturell verdi 

Fredrikstad mekaniske verksted ble etablert i 1870-årene, og sysselsatte i perioder opp til ca. 2500 
arbeidere fram konkurranse fra «østen» med påfølgende strukturendringer medførte en krise i siste 
halvdel av 1970-tallet. Verftet var i drift fram til 1988, da dørene stengte for godt. Fredrikstad mekaniske 
verksted (FMV) var en svært viktig del av Fredrikstadsamfunnet, og de gjenværende bygningene og 
installasjonene fra denne epoken, vitner om det som var. En viktig del av planarbeidet vil være å 
formidle historien gjennom bevaring og gjennom utformingen av den framtidige utbyggingen. 

Figur 10. Fotografiene viser forholdene i planområdet slik de framstår i dag. Høyre, parkeringsplassen mellom 
Værstebrua og maskinverkstedet. Venstre parkering bak stadion mellom smia og maskinverkstedet. 
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskonservator og 
Norsk Maritimt Museum ble varslet med ved oppstart av planarbeidet, og har konkludert med at det 
ikke er behov for arkeologiske registreringer. Den eksisterende bebyggelsen og f. eks. kranfundamentet 
har kulturell verdi. Dette utrykket vil videreføres gjennom planarbeidet, og vil beskrives grundigere 
gjennom konsekvensutredningen.  

Området omfattes av NB!-Registeret som favner om nasjonalt verdifulle kulturminner i bystrøk. 
Planområdet rommer mye industrihistorie fra i form av maskinhallene fra 1914/1916, 
kranfundamentene fra 1931, skinnegangene, og installasjonene langs kaia. Både maskinhallene og 
kranfundamentet er registrert som kulturminner og gitt et vern gjennom gjeldende regulering. Temaet 
belyses grundig gjennom den kulturhistoriske analysen som er utarbeidet i samband med planarbeidet.  

I tiden da området fungerte som skipsverft, ble det oppført og revet bygninger etter behov. Det var i 
perioder oppført bygninger mellom hallene og vest for maskinverkstedet, noe som også er en av 
hovedintensjonene med dette planarbeidet. Av skipsverftsbebyggelsen, er det de store formene som 
er bevart. Deler av denne bygningsmassen er gitt et vern gjennom byområdeplanen og gjeldende 
reguleringsplan. Smia, som også er underlagt et vern, er allerede revet og gjenoppbygd som en del av 
høyskolen. Ved rivningen ble gavlen mot elva bevart som et autentisk minne om fortiden. Den 
gjenværende eksisterende bebyggelsen og f. eks. kranfundamentet og anleggene langs kaia har kulturell 
verdi og sin egen estetiske sjarm. Dette utrykket vil videreføres gjennom planarbeidet, og er beskrevet 
grundigere gjennom konsekvensutredningen.  

Figur 11 Kranfundament, skinnegang for kran og de gule og blå fortøyningssystemene. 
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5.6 Naturverdier 

Som fotografiene på forrige side viser, er planområdet tilnærmet sterilt mht. naturmangfold. Hele 
planområdet er bebygd, asfaltert eller gruslagt. En utbygging i området vil ikke fortrengepåvirke 
naturverdier innen planområdet eller i influensområdene. Det er potensial for grunnforurensing i 
området. I forbindelse med tiltak, vil spredning av forurensingen kunne virke negativt inn på 
naturmiljøet. 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Elvefronten utgjør en del av «kyststien», som sammen med «Glommastien» danner en mer eller mindre 
sammenhengende trasé langs de store vannområdene i kommunen. Denne delen av kyststien krysser 
forholdsvis urbane områder fra gangbrua, langs elvefronten fram til Værstebrua. Herfra krysser stien 
gjennom det gamle verftsområdet.  

Området der kyststien passerer planområdet, framstår i dag som en delvis asfaltert flate der det er 
parkert biler ved baksiden av stadion. De østlige delene av området er knyttet til kaiterminalen for 
byferga, og er nylig opprustet med en ny kaifront. Videre vest passerer kyststien fundamentet til den 
store krana. Herfra, mot Værstebrua, finnes rester av en gammel skinnegang for kranene som en gang 
preget området.  

Med unntak av selve elva, kranfundamentet og eventuelt skinnegangen, bidrar ikke miljøet innen 
planområdet til noen stor turopplevelse i dag. Industribebyggelsen innen planområdet og videre mot 
FMV-vest er forfallent. Det industrielle særpreget og kyststiens funksjon er viktig både som en 
kulturbærer og som rekreasjonsområde for planområdets beboere og for tilstøtende områder, og vil bli 
ivaretatt og forsterket både gjennom dette planarbeidet og andre planarbeider i nærområdet 

Figur 12. Utsnitt fra kommunens temakart for turområder. Blå stiplet linje viser "kyststien", mens feltet skravert med grønt 
viser turområde (LNF). Planområdet under rød sirkel. 
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5.8 Landbruk 

Det aktuelle planområdet er ikke oppdyrket eller dyrkbart, og har dermed ingen landbruksmessig 

interesse.  

5.9 Trafikkforhold 

I forbindelse med planarbeidet og reguleringsarbeider rett øst for planområdet (Åsgård nord) er det 

utarbeidet en fagrapport som redegjør for eksisterende trafikkforhold og den framtidige 

trafikkutviklingen innen planområdet og tilstøtende veisystem, inkludert indre ringvei. 

Trafikkutredningen beskriver trafikkutviklingen innenfor planområdet og et større influensområde, der 

det redegjøres hvordan ulike utbyggingsalternativer med endret utnyttelsesgrad og veiløsning vil kunne 

føre til økt trafikkmengde, endret kjøremønster og påvirke framkommelighet og sikkerhet for både myke 

og harde trafikanter. Utgangspunkt for beregningene i tilknytning til planområdet, er oppføring av ca. 

10 000m2 næringsareal og 32 nye boliger.  

Trafikkutredningen følger med som eget vedlegg (vedlegg 5), og bare hovedkonklusjonene inngår i 

denne planbeskrivelsen. 

5.9.1 Kjøreatkomst  
Planområdet har i dag kjøreadkomst fra Jens Wilhelmsens gate via både Kobberslagerstredet og Gamle 

Beddingvei.  

Figur 13. Planområdet ligger svært sentralt i forhold til kollektivtransport og gang- og sykkelkorridorer mot sentrum av 
Fredrikstad. Gangavstanden til Stortorvet er ca. 500 meter. 
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5.9.2 Veisystem 
 Det er etablert en kjørevei innenfor planområdet. Fartsgrensen er 30 km/t. Denne forbinder 

Kobberslagerstredet med Dokka under Værstebrua. Veien fungerer i liten grad som gjennomkjøringsvei 

fordi hovedadkomstene til både Dokka og Stadion skjer via en rundkjøring i enden av Værstebrua. 

Kobberslagstredet er en adkomstvei for parkeringsplassen utenfor REMA/Europris, og fungerer også 

som vei for varelevering, renovasjon og beredskap. Videre fører veien mot parkeringsplassen som i dag 

ligger mellom industrihallene. Trafikken forbundet med virksomhetene innen planområdet vil i stor grad 

kunne benytte seg av parkeringshuset. Parkeringshuset har to hovedinnganger. Den ene er plassert rett 

ved avkjøringen mot Jens Wilhelmsens gate, mens den andre er plassert vis á vis Værstebrua. I en 

framtidig situasjon, vil det fortsatt være behov for renovasjon og framkommelighet for 

utrykningskjøretøy langs kaia.  

5.9.3 Trafikkmengde 
Trafikkmengden i Jens Wilhelmsens gate ble for 2017 beregnet til 8237 ÅDT. 

(https://www.veivesen.no/veikart). Til sammenligning viser trafikkberegningene for 

utredningsalternativ 0 en trafikkøkning opp til 9700 ÅDT, mens alternativ 1 viser 11300 ÅDT.  

Figur 14 Trafikktellinger/beregninger fra dimensjonerende time, klokken 15:00 - 16.00. De røde tallene viser dagens situasjon, 
mens de grønne tallene viser framtidig situasjon. (sett inn totaltall i figur 1117/1770). 

https://www.vegvesen.no/vegkart
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Figur 15 Trafikktellinger/beregninger fra dimensjonerende time, klokken 15:00 - 16.00. De røde tallene viser dagens situasjon, 
mens de grønne tallene viser framtidig situasjon. Modifisert figur etter trafikkutredning, Cowi AS 2017. 

5.9.4 Ulykkessituasjon 
Det er registrert to trafikkulykker med personskade i tilknytning til planområdet i perioden fra 2011 og 

fram til i dag. Det ene tilfellet skyldtes en sykkel som kjørte inn i en kantstein i forbindelse med en 

fritidsreise i sykkelfeltet. Den andre hendelsen var en påkjørsel av sykkel fra fortau eller G/S-vei, ved 

venstresving. Trafikkforholdene må karakteriseres som oversiktlige, og med god trafikksikkerhet.  

Trafikksystemet i nærområdet er velordnet, og arealene for biltrafikk, sykkeltrafikk og gange 
er i stor grad separert. Innenfor selve planområdet er det ikke lagt opp til separasjon av kjørende og 
gående. 

Selve planområdet vil vær et knutepunkt for gang- og sykkeltrafikk med elvepromenaden og fergeleiet.  
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5.9.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Trafikksikkerheten for myke trafikanter er velordnet og sikker i nærområdet til planområdet. 
Innenfor selve planområdet er det ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Det kan oppstå konflikt 
mellom gående/syklende langs elvefronten og biler som er i ferd med å parkere, eller passerer 
hushjørnet ved kranfundamentet. Det er imidlertid ikke registrert ulykker her, og forholdene 
på stedet er oversiktlige samtidig som de ikke innbyr til høye hastigheter. Trafikksikkerheten 
for mye trafikanter må ansees som brukbar, selv om det er lagt opp til blandet trafikk.  

5.9.6 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger svært sentralt ved elvemetroen, Værstebrua, gangbrua og tilstøtende 
veisystem. Gangavstanden til nærmeste bussholdeplass er ca. 200 m, til byferga, ca. 50. og 
busstasjonen i sentrum ca. 800 m. Avstanden til jernbanestasjonen er ca. 1,7 km og kan nås via 
byferga. Avstanden vil reduseres til ca. 1 km ved etablering av en ny jernbanestasjon på Grønli. 
Planområdet er lett tilgjengelig i dag, og vil med ytterligere tilrettelegging og en rett 
mobilitetsstrategi bli lite bilbasert, både som arbeidsplass og som boligområde.  

Trafikkutviklingen innen planområdet må sees i sammenheng med den ytterligere utviklingen i denne 

delen av Kråkerøy. Med opparbeidelsen av, flere boligområder, Værstetorget, nye skoler og annen sosial 

infrastruktur, vil den nye bydelen få en kompakt utførelse med en stort potensial for sykkel- og 

gangtransport.  

Figur 16. eksisterende sykkel/gangareal syd for stadion 
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For å se utviklingen i området i sammenheng med endringer i vegnettet og den øvrige utviklingen i 

området, er det utarbeidet en konsekvensutredning for trafikk som omfatter planområdet og den 

framtidige utbyggingen på Værstetorget og Bjølstad gård, se vedlegg 5.  

5.9.7 Eksisterende parkeringsforhold 
Arealene mellom maskinhallene brukes for parkering i dag. Ved en nedbygging av området, vil om lag 

100 p-plasser fjernes. Parkeringshuset på stadion, som ligger i tilknytning til planområdet, har i dag 315 

avgiftsbelagte parkeringsplasser av totalt 465 parkeringsplasser. Parkeringsbelegget er i 

konsekvensutredningen oppgitt til å være under 50%, og nyere tall fra Fredrikstad kommune, som 

drifter de avgiftsbelagte plassene, antyder en parkeringsdekning på bare 23%. 

Det legges opp til at andelen avgiftsbelagte plasser i parkeringshuset på stadion vil kunne omgjøres til 

beboerparkering og utleieplasser for aktører i området. 

5.10 Barns interesser 

Området framstår i dag som en grusbelagt parkeringsplass ved stadions bakside, og er ikke egnet for lek 
og opphold. Det er heller ikke forhold i området som innbyr til frilek. Eksisterende parkerings- og 
trafikkarealer er i konflikt med barns frie bevegelse. En utbygging i området vil ikke skje på bekostning 
av barns mulighet for utfoldelse. 

I nærområdet finnes flere kulturtilbud, offentlig tilgjengelig skøytebane/strandvolleyballbane og 
lekeplass (under oppføring).  

Figur 17. Kai for byferga. 
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En målsetting for planarbeidet er å legge til rette for bilfrie gangakser langs elvefronten forbi 
planområdet, noe som vil komplettere pågående eller allerede utførte tiltak for å oppruste det offentlige 
rom langs elvefronten. Både samlet sett og innenfor planområdet, vil tiltakene øke områdets egnethet 
for lek og uteopphold for alle generasjoner. 

5.11 Sosial infrastruktur 

5.11.1 Skolekapasitet 

Rødsmyra barneskole (2 km gangavstand) og Kråkerøy ungdomsskole (3 km) har etter skolebruksplan 
2015 – 2025 kapasitetsproblemer ved full utbygging av Værste-området. Kommunen har ambisjoner 
om at boligbyggingen i Fredrikstad skal skje som fortetting av sentrumsområder og bynære deler av 
kommunen. Skolebrukspalnen peker på at det må settes av areal ved på FMV-området for utvidelse av 
skolekapasiteten.  

5.11.2 Barnehagedekning 

Kråkerøy barnehage ligger i gangavstand rett sør for Jens Wilhelmsens vei. Det finnes ellers få 
barnehager i nærområdet.  

5.11.3 Levekår og folkehelse 

Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I denne 
reguleringsplanen kan levekårene f. eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng. 
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2016 rangert levekårene i ulike soner, 
basert på 18 levekårsparametere: 

1 Barneandel 10 Sosialhjelpsmottakere  

2 Innvandrere 11 Arbeidsavklaringspenger 

3 Flyttinger 12 Unge uførepensjonister 

4 Utdanning 13 Overgangsstønad 

5 Ikke oppnådd kompetanse, videregående skole 14 Aldersstandardiserte 
dødelighetsrater 

6 Nettoinntekt (medianinntekt etter skatt) 15 Andel aleneboende 

7 Personer i lavinntektshusholdninger (EU-std.) 16 Barn med enslige foreldre 

8 Barn i lavinntektshusholdninger 17 Leide boliger 

9 Registrert arbeidsledighet 18 Boligtyper 

Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som 
helhet varierer fra 5 til 38,7. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Kråkerøy 
nord» på 17,92 poeng – eller 17. plass av 40. Kråkerøy nord legger seg i mellomsjiktet eller bedre på de 
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aller fleste parametrene, og skorer særlig høyt på lav dødelighet og høy utdannelse. Om man 
sammenligner levekårssonene i sentrum nord for Glomma, viser levekårsundersøkelsene store 
kontraster, og Kråkerøy nord kommer forholdsvis godt ut av undersøkelsen. 

Hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av eneboliger (37,6 – 51,2%) og konsentrert 
småhusbebyggelse (24,3 – 29,7%), mens det er registrert 18,8 – 28,3% blokkbebyggelse i omådet.  

5.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdets naturgitte forhold gir gode muligheter for opparbeidelse av universelt utformede 
uteområder og kommunikasjoner mot tilstøtende arealer, der bla. parkering vil kunne løses. Den 
planlagte bebyggelsesformen og formålene krever at tiltak innen planområdet gis en universell 
utforming.  

5.13 Teknisk infrastruktur 

5.13.1 Vann og avløp 

Området er tilknyttet eksisterende vann- og avløpsledninger med tilstrekkelig kapasitet. Ved en 
framtidig utvidelse av planområdet, for oppføring av en tårnbygning, kan det være aktuelt med en lokal 
trykkforsterkning for å kunne levere tilstrekkelig mengde slukkevann (50 l/s).  

5.13.2 Trafo 

Norgesnett drifter eksisterende ledningsnett i nærområdet. Det er etablert en transformator rett øst 
for planområdet, i tilknytning til høyspentbabel som er lagt som jordkabel.  

5.13.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Med beliggenheten ved elva, vil det 

være mulig å hente varme fra vannet. 

5.14 Grunnforhold 

Etter løsmassekart fra NGU består grunnen av fyllmasser. Disse er trolig deponert over tykke/tynne 

havavsetninger og fast fjell. Terrenginngrep, erosjon fra elva eller belastninger kan endre 

områdestabiliteten. Dårlig byggegrunn kan bidra til å fordyre fundamenteringen eller begrense 

prosjektet, og kan i verste fall forårsake setningsskader i bygg. Grunnforurensning kan medføre behov 

for masseutskifting, eller sikring mot spredning.  

Det er foretatt både geotekniske og miljøtekniske undersøkelser av grunnforholdene slik at man kan 

være trygg på at grunnforholdene er tilfredsstillende for det planlagte tiltaket. 
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5.14.1 Stabilitetsforhold 
 

 

Planområdet ligger i en kvikkleiresone. Tiltaket innebærer byggingen av tunge konstruksjoner som skal 

romme mange mennesker. Etter NVE`s Veileder nr. 7- 2014, vil dette defineres som et «K4-tiltak». I 

forbindelse med planarbeidet er det gjort områdestabilitetsberegninger. Beregningene konkluderes det 

med at man vil kunne oppnå en bedring av stabiliteten ved å sikre massene mot både utgliding og 

erosjon fra elva ved å spunte ned til 12 meter. Se vedlegg 8. 

5.14.2 Grunnforurensning  
I forbindelse med tidligere arbeider i området foreligger det dokumentasjon som belyser forholdene i 

området. Disse undersøkelsene inngår i et større prosjekt som omfatter kartleggingen og årlig 

overvåkning av miljøtilstanden til avrenningen fra hele Værsteområdet. Med nye terrengarbeider vil 

forholdene i grunnen kunne endres. Det er derfor gjort en mer finmasket kartlegging av 

grunnforurensingen innenfor planområdet, som konkluderer med at det bør gjøres tiltak for å ikke spre 

forurensingen. Det er utarbeidet en tiltaksplan som legger premissene for hvordan grunnarbeider 

innenfor planområdet må utføres. Aktuelle tiltak er masseutskifting eller krav om deponering av masser 

til et godkjent mottak. Det vil også stilles særskilte krav til de som utfører gravearbeider. 

Se vedlegg 9, Tiltaksplan grunnforurensning, datert 12.09.2018 

5.14.3 Ledninger 
Det er lagt en høyspentkabel i grunnen rett øst for planområdet.  

5.14.4 Evt. rasfare  
Det er ikke naturlige forhold i området som kan rase ut, men det gamle maskinverkstedet vil kunne rase 

ut om det står ubeskyttet over lengre tid. maskinverkstedet er dekket til for å forhindre dette.  

 

 

 

 

 

Figur 18 Figuren er hentet fra 
områdestabilitetsvurderinger som ble 
gjort i forbindelse med reguleringen av 
Åsgård. de røde feltene viser 
registrerte kvikkleiresoner. Utarbeidet 
av NGI 2016. 
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5.15 Støyforhold 

Det er i hovedsak to kilder til støy i planområdet. Hovedkilden til støy er trafikkstøy fra Værstebrua og 

fra Jens Wilhelmsens gate. I tillegg kan også aktiviteten på stadion under kamper og delvis under trening 

oppleves som støy. Gjennom innspill til planarbeidet har også kommunelegen trukket fram aktivitetene 

knyttet til restaurantlivet langs nordsiden av elva som en mulig kilde til støy. 

Trafikkmengden over Værstebrua var for 2017 beregnet til 10005 ÅDT. Tilsvarende lå trafikkmengden i 

Jens Wilhelmsensgate på 8237 ÅDT. Med trafikktall framskrevet til år 2030 vil tallene for Værstebrua 

12000 ÅDT.  

De aktuelle veiene oppmuntrer til forholdsvis moderate hastigheter, noe som reduserer 

støybelastningen. Som det generelle støykartet viser, vil den eksisterende bebyggelsen i område avbøte 

støybildet slik at skjermede områder 

vil ligge under LDEN 55 dB. I 

forbindelse med detaljreguleringen 

er det utarbeidet mer presise 

støyberegninger som gir et riktigere 

bilde av situasjonen for den 

planlagte bebyggelsen. Her 

understrekes bygningenes 

betydning som støyskjerm, se 

vedlegg 7. 

Værstebrua er ikke utstyrt med 

støydemping i form av innglassing, 

men har åpent rekkverk.  

5.16 Luftforurensing 

Cowi AS har på oppdrag for Fredrikstad og Sarpsborg kommune utarbeidet et overordnet luftsonekart 

for nedre glommaregionen. Planområdet, som ligger i utkanten av bykjernen har, sammenlignet med 

resten av sentrum, etter forholdene god luftkvalitet. Området ligger i gul sone både mht. høyeste 

døgnkonsentrasjon av svevestøv (PM10) og gjennomsnittskonsentrasjon av NO2 i vinterhalvåret.  

Værste Utvikling AS har i tillegg gjennomført en mer detaljert vurdering av luftkvaliteten i forbindelse 

med planlegging av boliger på området Åsgård Nord på Kråkerøy. Denne utredningen viser at det er 

lokal trafikk som gir det største bidraget til luftforurensingen, og veiene som omgir planområdet, bla. 

Værstebrua inngår i modellen som er utarbeidet for beregningene mengden svevestøv (PM10) og 

nitrogendioksid (NO₂). 

Beregningene av spredningen er presentert på kart og viser konsentrasjonene av nitrogendioksid (NO₂) 

og svevestøv (PM10) i samsvar med retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T- 

1520. Spredningsresultatene for NO₂ og PM10 viser at luftkvaliteten er tilfredsstillende i hele 

Figur 19. Overordnet støyvurdering 
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planområdet Åsgård Nord. Det er bare i området rundt tunnelmunningen tiltaksgrensen overstiges. 

Dette utslippet vil ikke medføre at konsentrasjonen av PM10 og NO₂ vil nærme seg tiltaksgrensen innen 

eller i nærheten av planområdet. 

Se for øvrig vedlagt utredning om luftkvaliteten, vedlegg 6.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er basert på 
en sjekkliste fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. 
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i 
planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?” 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse  

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

• Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

• Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

• Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift 

over lengre tid 

• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

              Konse- 

              kvens: 

Sannsyn- 

lighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 

5.17.1 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
Hendelse/situasjon  Aktue

lt? 

Sann-

synlig 

Kons. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Masseras/skred  Ja 1 3  Kvikkleire 

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Ja 4 2  Terrengnivå justeres  

5. Tidevannsflom  Ja 4 2  Terrengnivå justeres 

6. Radongass Ja 1 4  Avbøtende tiltak fjerner risiko 

7. Vindutsatt  Nei     

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Nei     

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  Ja 3 4  Nye tiltak tilpasses eksisterende 

bygningsmiljø 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 1 3  Tiltak tilpasses behov 

16. Havn, kaianlegg Nei     
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17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Nei     

24. Park; rekreasjonsområder Ja 2 3  Tiltak rehabiliterer 

elvepromenaden 

25. Vannområder for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Ja 2 3  Lysforurensing fra stadion 

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Ja 2 3  Værstebrua 

30. Støy; andre kilder Ja 2 3  Støy fra stadion 

31. Forurenset grunn Ja 4 2  Utbyggingen vil følge en 

tiltaksplan 

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akuttforurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1  Økt trafikk medfører støy 

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  2 3   

45. Ulykke med gående/syklende Ja  2 3   

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 1 3   

47. Andre ulykkespunkt Nei     

48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand med mer. 

Nei     
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50. Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Ja 2 3  Elvebredden 

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

ROS-analysen viser at det er 13 aktuelle hendelser (merket gule og røde) som medfører en vurdering 
av om en skal sette inn tiltak:  
 

5.17.2 Rasfare 
Det er registrert kvikkleire i området. Ved erosjon fra elva, eller belastning, kan områdestabiliteten 

reduseres. Det er gjort geotekniske vurderinger forholdene, der det skisseres avbøtende tiltak som vil 

forbedre områdestabiliteten. Det er lagt inn en hensynssone, "ras- og skredfare» H310, med 

tilhørende rekkefølgebestemmelser som sikrer at tiltak etter planen ikke kan igangsettes før 

risikoreduserende tiltak er gjennomført i tråd med anbefalinger gitt i geoteknisk vurdering som 

vedlegges byggesøknad 

5.17.3 Flomfare 
Mye av området ligger under 2 m o.h., og er derfor flomutsatt.    

5.17.4 Vind 
Området er ikke spesielt vindutsatt, men består av en del større flater som sammen med forholdsvis 

store bygninger kan bidra til et noe vindutsatt mikroklima. 

5.17.5 Støy 
Området er utsatt for trafikkstøy og fra aktiviteten på stadion. Se eget kapittel om omhandler støy- 

5.17.6 Luftforurensing og forurensing i grunnen 
Det er forholdsvis gunstige forhold i området mht. luftforurensing. Se vedlagt rapport.  

Området er grunnforurenset etter tidligere skipsverksvirksomhet. Forholdene er under overvåkning, 

og det forutsettes at det utarbeides en tiltaksplan før tiltak etter planen igangsettes. Tiltataksplanen vil 

gjøre rede for framtidig massehåndtering innenfor planområdet. 

5.17.7 Beredskap og ulykkesrisiko 
Det er ingen kjente forhold innenfor planområdet eller i nærområdet som utgjør en stor risiko.  

5.18 Næring 

Planområdet ligger i en del av byen der en rekke kunnskapsbedrifter og høyskolemiljøer har valgt å 
etablere seg de senere årene. Miljøene er under stadig ekspansjon, noe som bidrar til å tiltrekke enda 
flere bedrifter.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

Planen utarbeides som en detaljregulering som har til hovedhensikt å styre de ytre rammene rundt et 
framtidig byggeprosjekt. Prosjektet vil romme forskjellige funksjoner, og enkelte av disse vil endres over 
tid. Det er derfor viktig at planen gir handlingsrom for nødvendig omstilling når behovet måtte inntreffe.  

Planen må samtidig danne faste og forutsigbare rammer fordi den inneholder mer uforanderlige 
funksjoner, som boliger over næringsarealene og fordi planen også omfatter bygninger og andre anlegg 
som er underlagt et kulturvern.  

Planen er i all hovedsak i tråd med overordnet plan og overordnede målsettinger, men åpner for en 
høyere bebyggelse enn gjeldende reguleringsplan åpner for. Høydebegrensningen er ikke målsatt i 
byområdeplanen, men det utrykkes at ny bebyggelse skal «underordnes» maskinhallene.  

Hovedgrepet i planen er å kunne utnytte de svært sentralt beliggende ubebygde arealene ved stadion, 
på en måte som styrker næringslivsutvikling og som generer et bredt spekter av arbeidsplasser i 
kombinasjon med boliger. Miksen av boliger og andre funksjoner vil sammen med den sentrale 
beliggenheten redusere transportbehovet og samtidig bidra til at det bygges opp en bydel som også er 
levende etter kontortid. 

6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

Arealkategori SOSI Areal m2 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg SOSI-kode Arealstørrelse 

Kombinert bebyggelses og anleggsformål (BKB1-2) 1800 4109 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjørevei (SKV) 2011 612 

Fortau (SF) 2012 67 

Gangvei/gangareal/gågate (SGG1-2) 2016 3506 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-3) 2018 219 

Kai (SK) 2041 691 

12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone   

Farleder (VF) 6200 6644 

Havneområde i sjø (VHS) 6220 270 

Totalt alle kategorier m2  16119 

Tabell 1. Viser oversikt over arealformålene i planen 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

Det er utarbeidet flere mulighetsstudier i løpet av planprosessen. Ett av disse inngår som et grunnlag 
for utarbeidelse av planforslaget, og ligger nært opp mot rammene detaljreguleringen setter for en 
framtidig utbygging i området.  

6.2.1.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1-2).  

Innenfor arealet BKB1 tillates en kombinasjon av formålene bolig/næringsbebyggelse og tjenesteyting. 
I tillegg til boligformålet er det aktuelt å etablere ulike kunnskapsbedrifter med behov for f. eks. kantine, 
laboratorier og begrensede produksjonslokaler. Slike bedrifter faller inn under kategorien 
«næringsbebyggelse», men begrenses til kontor, undervisningslokaler, verksteder, laboratorier, kantine 
og bevertning med tilhørende anlegg. I tillegg er det aktuelt å utvide høyskolemiljøet inn i nye lokaler 
under formålet «tjenesteyting. Innenfor arealet BKB2 tillates næringsbebyggelse/tjenesteyting i den 
eksisterende bygningen som i dag rommer høyskolen.  

Reguleringsbestemmelsene gir rammene for bebyggelsen innenfor BKB1-2. Dette er mer utførlig 
beskrevet i avsnittene 6.3 og 6.4.  

BKB1-2 omfatter bare arealene som skal bebygges, inkludert lekeplass og sykkelparkering. Tilhørende 
anlegg som renovasjon, internveier, parkering, standplass for brannbil etc. inngår i formålet SGG2.  

6.2.1.2 Kjørevei (SKV) 

Veien (SKV) er regulert mer eller mindre slik den er opparbeidet, men viser et mer definert løp. I dag 
inngår veien som en del av et større utflytende asfaltert flate som delvis går over i parkeringsarealer på 
hver side av veien. Den «nye» veien er felles for eiendommer innenfor planområdet, og har et kjørefelt 
med 6 meters bredde. Veien vil fungere som adkomst til planområdet og parkeringshuset. Veien leder 
mot kommunal vei vest for Værstebrua (detaljregulering for 1,7). Veien skal være åpen for 
allmennheten. 

BKB2 BKB1 Framtidig 

trinn 

Figur 20. Mulig funksjonsinndeling innenfor planområdet og tilstøtende område.  
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6.2.1.3 Fortau (SF) 

Arealene SF omfatter fortausarealer som er tilknyttet trappene som går opp til Værstebrua, samt 
fortausarealene vest for planområdet, innenfor naboområdet «1,7». Etableringen innenfor «1.7» legger 
opp til utvidet bruk av parkeringshuset, og økt gangtrafikk til 1.7. Det er derfor viktig å opparbeide gode 
gangforbindelser.  

6.2.1.4 Gangvei/gangareal/gågate (SGG1-2) 

Formålene SGG1-2, omfatter arealene mellom de planlagte bygningene og kaia (SK), samt strekningen 
fram til kjøreveien (SKV). Formålet er delt i to felt knyttet til ulike byggetrinn. Arealene (SGG1) omfatter 
den vestlige delen av formålet, mens (SSG2) omfatter området mellom kaia og BKB1-2. Et rekkefølgekrav 
sørger for at områdene SGG1-2 og kaia opparbeides i takt med tilstøtende bebyggelse.  

Funksjoner 

Arealene er regulert til «gangvei/gangareal/gågate» og skal romme en rekke funksjoner som er vanlig å 
finne i urbane strøk. Arealet skal løse transportbehovet for forbipasserende løpende, gående og 
syklende, på samme tid som de lokale behovene for renovasjon, varelevering og beredskap skal løses. I 
tillegg er det etablert en kai for byferga i tilknytning til området. En viktig funksjon er også å knytte 
arealene inne og ute sammen ved å legge til rette for at det er attraktivt å komme seg ut for beboere, 
ansatte, studenter og besøkende.  

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at: 

o Innenfor SGG1-2 tillates gangarealer, kjørbar sykkelvei, renovasjon, parkering for 
bevegelseshemmede og funksjoner knyttet til rekreasjon. Deler av arealet er underlagt 
hensynssone H570_1, om bevaring av kulturminner. Det stilles krav om utomhusplan for tiltak 
innenfor arealene, og at utbyggingen skal skje ihht. rekkefølgebestemmelser. 

o Deler av SGG2 skal opparbeides med beplantning, sitteplasser, allment tilgjengelige 
treningsapparater og annen møblering som innbyr til rekreasjon.  

o Det skal opparbeides gangarealer og framkommelighet for sykkel gjennom SGG1-2. 
Sykkeltraseen skal dimensjoneres som ett kjørefelt for lastebil og ligge adskilt fra gangarealene. 
Det tillates ikke gjennomkjøring av personbiltrafikk. 

o Med unntak av nedgravd renovasjonsløsning vil anlegg innenfor SGG1-2 være tilgjengelige for 
allmennheten. 

o Ved behov for oppfylling skal terreng opparbeides med gode overganger som virker naturlig for 
bygningene, kaia og de tilknyttede funksjonene. 

o Det stilles krav til at faste installasjoner ikke skal plasseres nærmere Værstebrua enn 20 meter.  

Utomhusplan 

Områdene skal romme flere funksjoner som potensielt vil kunne komme i konflikt med hverandre. 
Funksjonene må også sees i sammenheng med framtidige behov i tilstøtende områder mellom 
Værstebrua og planområdet. Det er i dag usikkert hvordan området rett sør for SGG1 skal opparbeides 
og hvilke funksjoner som skal etableres. Det er derfor mest hensiktsmessig at den detaljerte 
opparbeidelsen av SGG1-2 styres av en utomhusplan, og ikke av selve detaljeringen i reguleringsplanen. 
Ved en omstilling, vil utomhusplanen kunne revideres uten at det kreves omregulering. Dette kan f. eks. 
omhandle plassering og dimensjonering av renovasjonsanlegg eller bearbeiding av terrengforhold. 

Bestemmelsene krever at det skal utarbeides en utomhusplan for hvert av byggetrinnene som blant 
annet skal vise:  
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o Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer og framtidige og omsøkte bygg/tiltak 
markert. 

o Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige punkthøyder og 
snitt. 

o Kjøre/sykle- og gangarealer, framkommelighet og oppstillingsmulighet for utrykningskjøretøy til 
kaifronten, stadion og bygningsmassen, renovasjonsbil, varelevering, snøopplag og 
tilgjengelighet til stadions bakside. 

o Nødvendig parkering for bevegelseshemmede. Parkering for sykkel.  

o Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, plassering og markering av 
brannkummer og håndtering av overflatevann. 

o Opparbeidelse av uteoppholdsarealer og lekeplasser med evt. skjerming og adkomster. 

o Soldiagram som viser sol- / skyggeforhold for felles- og private utearealer. 

o Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for Lørjekaia. 

6.2.1.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-3) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1-3 omfatter areal som er tatt inn i planen i forbindelse med en 
frisiktsone, samt avgrensning mot tilstøtende plan. Arealet kan naturlig brukes som snøopplag. Arealene 
langs Værstebrua (SVT3) skal kunne brukes som riggplass ved vedlikehold av brua. 

6.2.1.6 Kai (SK) 

Eksisterende kai innenfor planområdet er tatt inn som kai (SK) og omfatter landdelen av kaianlegget 
som betjener byferga, samt kaia videre vestover. Arealet er regulert som offentlig areal, og skal overtas 
av Fredrikstad kommune gjennom en utbyggingsavtale.  

Selve kaia inneholder i dag deler av det gamle kranfundamentet, deler av skinneganger for kranene og 
fortøyningssystemer for båtene som en gang la til her. Dette miljøet skal opprustes til en elvepromenade 
som vil være viktig for både forbipasserende og for beboere i området, og inngår som grønnstruktur 
(kyststi) i kommunens overordnede planer. Elvepromenaden er sammen med kulturmiljøet også et godt 
utgangspunkt for å utvikle plassen som en del av et større rekreasjonsområde i form av kyststien.  

Kaia skal sikres med kaifrontlist og leidere. Reguleringsbestemmelsene krever sammen med 
hensynssonen at de eksisterende kulturminnene integreres i en ny kai på en måte som understreker 
kaias tidligere funksjon 

6.2.1.7 Farleder (VF) 

Farleden VF omfatter elverommet som transportåre for rutegående båter og annen båttrafikk. Området 
skal holdes åpent for båttrafikk. 

6.2.1.8 Havneområde i sjø (VHS) 

Havneområde VHS er anløpsareal for rutebåt som benytter SK. VHS er offentlig. 

6.2.1.9 Faresone ras- og skredfare (H310) 

Hele planområdet ligger sannsynligvis i en kvikkleiresone, og er underlagt hensynssone H310. Planen 
stiller krav om at det må gjøres risikoreduserende tiltak før utbygging. Geoteknisk rapport fastslår at 
erosjon fra Glomma er det eneste faremomentet, og at spunt mot elvefronten vil sikre 
områdestabiliteten.  
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6.2.1.10 Faresone flomfare (H320) 

Det aller meste av planområdet er flomutsatt, og dermed omfattet av hensynssone H320. Planen stiller 
krav om at nye bygg skal legges flomfritt, eller gis en flomsikker utførelse.  

6.2.1.11 Hensynssone frisiktsone (H140_1-2) 

Det er regulert en frisiktsone med tilhørerne bestemmelser i forbindelse med adkomst til 

parkeringshus. 

6.2.1.12 Hensynssone landskap 

– elverom (H550) 

Innenfor hensynssonen 
landskap, elverom (H550), skal 
det ved tiltak redegjøres for 
hvordan fysisk og visuell 
tilgjengelighet til elva ivaretas. 
 

 

 

 

 

6.2.1.13 Hensynssone bevaring 

av kulturmiljø 

(H570_1-2) 

Planområdet ligger i et 
bygningsmiljø med verneverdig 
bebyggelse og anlegg. 
Kranfundamentet, skinnegangen 
og fortøyningssystemene er 
underlagt en hensynssone. Den 
østre maskinhallen er også 
underlagt en hensynssone.  
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6.2.1.14 Hensynssone støysone 

(H220) 

Deler av planområdet er utsatt 
for trafikkstøy. Hensynssone 
H220 viser utstrekningen av «gul 
sone», slik den framkommer i 
støyberegninger. Se vedlagt 
støyberegning og eget kapittel 
for detaljer.  

 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Tillatt byggehøyde innenfor BKB1-2 framgår av reguleringsbestemmelsenes § 6.2, d). Maks tillatt høyde 
for BKB2 (k+ 24) er formet med utgangspunkt i den eksisterende bebyggelsen, mens det for BKB1 (BH 
k+ 27) tillates bebyggelse som er høyere enn eksisterende bebyggelse. Dette er et avvik fra 
begrensningen i gjeldende reguleringsplan, som legger opp til at man bare kan føre et nybygg mellom 
maskinhallene opp til maskinhallenes gesimshøyde som her er satt til (BH k+ 17,4). I tillegg til regulert 
tillatt høyde er det i reguleringsbestemmelsene angitt en høydeinndeling av funksjon og fasadeutrykk. 
Denne høyden gjenspeiler maskinhallenes gesims. Det er gitt en unntaksbestemmelse for nødvendige 
tekniske installasjoner på taket slik at det er mulig å anlegge heishus eller trapp opp til taket. Det kan 
også være aktuelt med solceller på taket. 

De tillatte høydene må sees i sammenheng med inndelingen av nærings-, og boligdelen, og er satt slik 
at det er lite rom for justering. 
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Innenfor arealet BKB1 er tillatt byggehøyde + 27 m, og vil bli definert ut fra øverste gesims. Hallene har 
til sammenligning en gesims på 19 m i vest og 17,6 m i øst, noe som jo avviker fra høydene oppgitt i 
gjeldene plan (cote + 17,40). Denne byggehøyden utfordrer overordnede planers signaler om at nye 
bygg skal «underordne» seg maskinhallen og smia, men ligger ikke mer enn 2 meter over takrytterne til 
smia. For å ta hensyn til maskinhallen og smia, er både bygningsutformingen og funksjonen tilpasset de 
eksisterende bygningene.  

Reguleringsbestemmelsene utrykker dette ved at: «Bygg innenfor BKB1 skal fremstå som et helt bygg, 
med tydelig markering av en base som underordner/tilordner seg gesimshøyden til tilstøtende 
maskinhaller i øst og vest». I tillegg til byggehøyder og hovedinndelingen av fasaden, vil selve 
fasadeutrykket være avgjørende for hvordan samspillet mellom det eksisterende og det nye vil fungere. 
Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på hvordan oppgaven kan løses.  

Figur 21. Mulige byggehøyder ihht. reguleringsbestemmelsene. 
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Reguleringsbestemmelsene tillater at næringsdelen kan bygges opp til 17 m o.h., og at boligdelen kan 
bygges fra 16,5 m o.h. Det er altså lagt inn en meters overlapp. Intensjonen er at funksjonsskillet skal 
tilpasses gesimshøyden på smia.  

 

Figur 23. Figuren viser eksempel på de maksimale rammene planen gir for bebyggelsen innenfor BKB1-2, uten takoppløft. Her 

er nybygg innenfor BKB1 framstilt med et mulig fasadeutrykk innenfor rammene av planen. Jarmund Vigsnæs AS 2018. 

Figur 23 viser et eksempel der næringsdelen vil danne en «tung base» opp til 16,7 m, under smias 
gesims, mens en boligdel skal oppføres over dette med et lettere utrykk som ikke konkurrerer med 
maskinhallen og smia. Prinsippskissen viser at byggehøyden vil ligge omlag en meter over takrytterne 
på smia. Nybygget trekkes også et par meter inn fra fasadelivet til maskinhallen. På denne måten oppstår 
en symmetri, samtidig som maskinhallen og smia fremdeles vil definere rammene rundt bebyggelsen.  

Figur 22. Illustrasjonen viser prinsippet for funksjonsinndelingen og fasadeutformingen. 
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Over øverste tillatt byggehøyde åpnes det for nødvendige tekniske installasjoner. Takoppbygg kan 
maksimalt bygges med en høyde på 2,0 meter over maksimum tillatt høyde, skal trekkes minimum 5 m 
inn fra fasadelivet fra gesims. Takoppløftene vil ikke være iøynefallende fra bakken. 

For å understreke maskinhallenes dominans, skal hovedvolumet innenfor av BKB1 være to meter 
inntrukket i forhold til maskinverkstedets fasadeliv. Dette styres av byggegrensen. BKB1 er også formet 
slik at bebyggelsen trekkes unna begge maskinhaller. «Glippene» som ligger mellom vil som i dag 
fungere som kjøre-, og gangadkomst inn på stadion. I tillegg vil det fortsatt være visuell kontakt mellom 
stadions markante røde bakside og elvefronten, som en påminnelse om at det er her stadion ligger. 
Stadion og rødfargen er også en identitetsbærer for den fotballinteresserte delen av befolkningen i 
Fredrikstad. 

Selv om bebyggelsen er plassert innenfor flere felt (BKB1-2), er det viktig at funksjonene innenfor 
planområdet knyttes sammen. Slike forbindelser er også viktig for å kunne tilfredsstille kravene til 
universell utforming. Reguleringsbestemmelsene åpner derfor for at det kan opparbeides overbygde 
broforbindelser mellom byggene. Av estetiske hensyn kreves det at gangforbindelsene skal ligge 
tilbaketrukket fra vegglivet mot elva. Broforbindelsene skal derfor trekkes minimum 8 meter inn fra 
fasadelivet, og kan bygges 5,4 meter høye, noe som tilsvarer en brutto etasje. Det er i tillegg viktig at 
passasjene ikke hindrer framkommeligheten for utrykningskjøretøy eller bryter den visuelle kontakten 
med stadion. Forbindelsene framkommer av illustrasjon 20. Det er satt inn en bestemmelse om at fri 
høyde under gangforbindelsene minste må være 3 meter. 

Arealformålet innenfor BKB1 er vist helt fram til stadions bakside. På grunn av ønsket om tilgjengelighet 
til stadions bakside, samt behov for fasade med vinduer, vil bebyggelsen her trolig trekkes rundt åtte 
meter fra stadions bakside. Det kan være aktuelt å bruke deler av dette arealet for bla. sykkelparkering. 
Det er satt byggegrense for BKB1, og en utnyttelsesgrad på 90% BYA. Det kan være aktuelt å legge f. 
eks. overbygd sykkelparkering til områdene mellom bebyggelsen innenfor BKB1 og stadion. Det er 
derfor gitt en unntaksbestemmelse om at det tillates etablert sykkelparkering og underordnede 
bygningselementer som f.eks. trapper og inngangspartier utenfor byggegrensene for BKB1.  

Innenfor arealene BKB2 er tillatt byggehøyde + 24 m o.h, noe som gjenspeiler eksisterende bygg som 
etter planen skal bevares. Høyden er bestemt ut fra byggehøyden til langsidene av stadion, og er 
avrundet opp til nærmeste meter. Til sammenligning er byggehøyden på dagens vestre maskinhall 22,6 
m o. h. Den vestre maskinhallen er i svært dårlig forfatning, og vil i likhet med smia i øst måtte rives for 
så å gjenreises. På grunn av flomfaren, vil det også være nødvendig å fylle opp byggegrunnen til + 2,5 m 
o.h. En gjenreist maskinhall vil da gå i flukt med stadions vestre langside.  

6.3.2 Grad av utnytting  

Utnyttelsesgraden av eiendommen defineres som %BYA. Tillatte byggehøyder vil sammen med %BYA 
styre det totale utbyggingsvolumet.  

Innenfor BKB1 tillates det en utnyttelse på 90% BYA. Sannsynligvis vil om lag 80% av dette arealet 
benyttes, da det er ønskelig å kunne betjene stadion fra baksiden.  

For BKB2 er arealbruken definert ut fra eksisterende bebyggelse. Det tillates derfor en BYA på 100% 
innenfor dette området.  

Nødvendig parkering vil i stor grad løses utenfor selve planområdet. Det er behov for bakkeparkering i 
form av enkelte besøksplasser og parkering for forflytningshemmede. Disse vil ligge utenfor formålet, 
og inngår ikke i beregningen av BYA. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
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6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

I mulighetsstudiet er det estimert at næringsdelen vil kunne utgjøre 5717 kvm. Regnet som rene 
kontorarbeidsplasser vil dette da kunne omfatte om lag 230 arbeidsplasser. Det legges imidlertid opp til 
at det etableres en variasjon av ulike virksomheter i bygget, som undervisning, laboratorier, kantine 
mm. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mange mennesker som vil ha sitt daglige virke her. 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

I forprosjektet er det lagt opp til et boligprosjekt i tre etasjer, som vil kunne romme 27 boenheter. Det 
legges opp til en leilighetsvariasjon som egner seg for både små og store husholdninger. Erfaringen viser 
at leilighetsprosjektetene på Værste brygge har appellert hos mennesker i alderen 50+. Med en større 
andel større boenheter, vil det kunne være aktuelt for også barnefamilier å bosette seg i området.  

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Planområdet ligger svært sentralt i forhold til bykjernen, offentlig kommunikasjon, gangakser og et 
voksende antall arbeidsplasser. Samtidig ligger området attraktivt ved vannet, og inngår som 
rekreasjonsområde i temakartene som følger kommuneplanens arealdel. En av hovedhensiktene med 
å legge til rette for et kombinasjonsformål, er å skape aktivitet i området for å unngå «døde fasader» 
etter arbeidstids slutt. Her vil folk arbeide, bo eller bare passere. Området vil gis en kompakt utforming, 
med en funksjonsdeling, opparbeidelse og et utrykk som appellerer til uteopphold. Utearealene som vil 
være attraktive for studenter og ansatte på dagtid, vil brukes av beboerne om ettermiddagen. 

Figur 24 Figuren viser en mulig leilighetsinndeling med ni boenheter. Dette eksempelet er ikke førende for den endelige 
utformingen av prosjektet. Tre mindre boenheter vil her vende ensidig mot elva, der utsikten er fantastisk. Alle boenheter vil 
ha tilgang til uteoppholdsarealene mellom stadion og boligdelen. Modifisert etter skisse fra Jarmund Vigsnæs AS 2018. 
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Planområdet er definert som et NB!-område av riksantikvaren. Utformingen av prosjektet, sett i forhold 
til eksisterende bebyggelse, har derfor stått sentralt i planarbeidet og utformingen av mulighetsstudiet 
som eksemplifiserer plansaken. Bygningenes høyder, proporsjoner, plassering og fasadeinndeling er 
derfor styrt gjennom reguleringsbestemmelsene, med det bestående som utgangspunkt.  

Reguleringsbestemmelsene og plankartet styrer de ytre rammene for høyde og plassering av bygninger, 
og stiller funksjonskrav til arealbruken. Planen stiller f. eks. konkrete krav til leke- og uteoppholdsarealer.  

Det er gitt et kombinasjonsformål for feltene BKB1-2. Hensikten med å kunne kombinere formålene er 
å kunne utnytte arealene på en effektiv og riktig måte, samtidig som det gis fleksibilitet. Løsningen er 
arealeffektiv fordi man gjennom fleksibiliteten kan utnytte arealer i høyden ved at de ulike funksjonene 
plasseres der det er best egnet. Det er også arealeffektivt og gunstig å legge opp til en kombinasjon av 
bolig og næring. Boligdelen bidrar til å motvirke at området blir dødt etter kontortid, og innebærer at 
uteområdene gis former og funksjoner som vanligvis ikke kreves i forbindelse med næringsarealer, som 
grøntarealer og lekeområder langs elvepromenaden. Det kan også bli svært kort arbeidsvei for beboere 
som bor og arbeider i området. Foreslått bebyggelse og funksjoner er vist i illustrasjonsplanen nedenfor.  

Arealet mellom industrihallene er forholdsvis dypt, med liten tilgang på lys, noe som gjør det vanskelig 
å utnytte arealene optimalt for næringsbebyggelse. Områdene vil av samme årsak være uegnet for 

boligbebyggelse. Aktører med spesielle plasskrevende funksjoner vil kunne nyttegjøre seg av arealene 
inn mot stadion. Samtidig er det mulig å bygge attraktive boliger ved å legge boligfunksjonene over 
næringsfunksjonene mellom industrihallene. Planen åpner for at et nybygg bygges tett mot stadion, 
men dette er ikke noe krav. I mulighetsstudiet som er lagt ved planforslaget er et nybygg trukket 8 m 
vekk fra stadion for å kunne legge til rette for funksjoner som krever dagslys på alle bygningsfasader. 

Reguleringsbestemmelsene legger opp til at anlegget mellom industrihallene skal gis en horisontal 
funksjonsinndeling, der de tre nederste etasjene skal romme næringsfunksjonene, mens de tre øverste 
skal opparbeides som boliger. Boligdelen er tilknyttet bakkeplanet med boliginnganger ut mot elva. For 
felt BKB1 tillates kontor/tjenesteyting opp til kote +18, mens de overliggende etasjene skal romme 

Figur 25. Illustrasjonsplan som viser en mulig arealutnyttelse innenfor arealet mellom bebyggelsen og elva. 
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boligbebyggelse som kan bygges fra kote + 17. På grunn av nivåforskjeller i eksisterende bygg og 
usikkerhet rundt plassering av de ulike funksjonene, er det lagt inn fleksibilitet i form av en meters 
overlapp. 

Illustrasjonsplanen danner grunnlaget for utformingen av planforslaget, men er ikke ment å være 

bindende for den endelige utbyggingen.  

Som en del av byggesøknadsbehandlingen skal det foreligge detaljert utomhusplan som skal vise 

framtidige og omsøkte bygg og tiltak som settes i sammenheng med funksjonene innenfor SGG1-2, jf. 

punkt 6.2.1.4. 

Illustrasjonsplanen viser mulighet for å etablere boliger i tre etasjer over næringsarealene mellom 
maskinhallene. Alle leiligheter vil få store vindusflater med utsikt mot elven og bysentrum. Med den 
skisserte løsningen med «fransk balkong», vil dette gi svært attraktive boliger. De fleste av leilighetene 
vil i tillegg få balkong på sydsiden mot stadion. Alle boenheter vil få tilgang til felles leke- og 
uteoppholdsarealer på flaten mellom stadion og boligene.  

 

6.5 Parkering 

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 krever at det for boliger over 80 m2 BRA 
opparbeides min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet og at det for boliger større enn 40 m2 og inntil 
80 m2 BRA anlegges min. 1 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Parkeringskravet i planen avviker fra 
arealdelens krav.  

Med den sentrale beliggenheten ansees byområdeplanens krav for å være for høye, og i utakt med 
sentrale føringer dersom en av målsettingene skal være å redusere biltrafikken gjennom å innføre 
restriksjoner på bilbruken. Kravet er derfor redusert i planforslaget. Reguleringsbestemmelsene krever 

Figur 26. Illustrasjonen viser eksempel på en fransk balkong, der vinduer i dørhøyde kan åpnes mot byen og elverommet. 
Rekkverket vil ikke være framtredende fra utsiden. Jarmund Vigsnæs AS 2018. 
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at hver boenhet innenfor planområdet skal disponere fra minimum 0,3 til maksimum 1 plass pr. 
boenhet, med lademulighet. 

Det meste av parkeringsbehovet, både for boligene og bedriftene som etableres innenfor planområdet, 
vil dekkes i eksisterende P-hus. I tillegg vil noe gjesteparkering kunne løses ved eksisterende 
avgiftsbelagte parkeringsplasser. Her er det avgiftsbelagt parkering. Det vil i tillegg kunne bli aktuelt å 
legge enkelte parkeringsplasser for forflytningshemmede på bakkeplan innenfor planområdet. 

Reguleringsbestemmelsene krever at det skal opparbeides minst 5 p_plasser for forflytningshemmede, 
og at andelen plasser for forflytningshemmede totalt skal utgjøre 10% av parkeringskapasiteten og 
plasseres i nærområdet og tillates lagt på bakkeplan og i tilstøtende P-hus. For bevegelseshemmede er 
det trolig mest praktisk å parkere i parkeringshuset, der det ikke er snø og is. Det vil også være mulig å 
etablere universelt utformede overganger fra parkeringshus til tiltak innenfor planområdet via 
overbygde broer.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og i nærheten av offentlige vann- og 
avløpsledninger og annen teknisk infrastruktur. Det ligger bla. en transformator rett øst for 
planområdet. Det er ikke behov for å regulere inn egne formål eller sette egne bestemmelser som 
omhandler teknisk infrastruktur. 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Hovedadkomst for kjørende til området vil skje gjennom utvidet bruk av eksisterende avkjørsel og 
adkomstveien «SKV». Mens mye av trafikken i dag går til parkeringsplassene innenfor planområdet, vil 
trafikken i framtiden føres inn i parkeringshuset som i dag har et svært lavt parkeringsbelegg. 
Personbiltrafikken til kaia vil dermed opphøre. 

6.7.2 Tilknytning til overordnet vegnett 

Tilknytningen til overordnet vegnett skjer gjennom utvidet bruke av eksisterende veisystem vi Jens 
Wilhelmsens gate og Værstebrua. 

6.7.3 Utforming av veier 

Adkomstveien, «SKV» utformes med 6 m asfaltert kjørebredde og 25 cm skulder. Dette tilsvarer om lag 
dagens standard. Fartsgrensen er 30 km/t. 

6.7.4 Varelevering og annen nyttekjøring. 

Utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler, varelevering, servicebiler som har behov for å betjene stadions 
bakside og evt. drosjer vil kunne kjøre inn i området «SGG1-2» mellom stadion og elva. Uteområdene 
innenfor SGG1-2 skal opparbeides slik at en stigebil vil kunne nå fasaden som vender mot elva. Alle 
boenheter vil ha minst en fasade som vender mot elva, og dermed kan betjenes av stigebil. 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Hovedtrasé for sykkelvei er opparbeidet syd for planområdet, mens kyststien følger kaia langs 
planområdet. Planen vil videreføre dette grepet, men samtidig legge til rette for at det blir enkelt og 
hyggelig å passere planområdet på sykkel eller til fots. Arealet «SGG2» skal framstå som et allment 
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tilgjengelig område der det føles naturlig å passere med sykkel eller ta en hvilepause. Kaia vil rustes opp 
og overtas av det offentlige. 

6.7.6 Eiendomsforhold 

Veien SKV er ikke regulert som offentlig vei. Selv om veien er i privat eie, er den åpen for allmennheten 
og knyttes sammen med den kommunale veien «Dokka», som ligger vest for Værstebrua. 
Hovedfunksjonen til veien vil være å betjene parkeringshuset.  

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Kaia (SK) vil overtas av kommunen, og bli et offentlig anlegg. Bryggeterminalen (VHS), som inngår i 
planen, er allerede offentlig.  

6.9 Miljøoppfølging 

Reguleringsbestemmelsenes § 5.5 krever at det ved søknad om rammetillatelse skal legges ved 
tiltaksplan for håndtering av forurenset masse innenfor planområdet. Tiltaksplanen skal godkjennes av 
Fredrikstad kommune. Tiltaksplanen er vedlagt planbeskrivelsen, se vedlegg 9. 

6.10 Universell utforming  

Publikumsrettede funksjoner som undervisningsbygg, kai for offentlig rutebåt og fotballstadion vil 
automatisk utløse krav til universell utforming av uteområdene ved opparbeidelse. Det stilles derfor ikke 
krav om dette i reguleringsbestemmelsene.  

Planområdets topografi gir i seg selv små utfordringer med hensyn til å opparbeide universelt utformede 
uteområder. Parkering kan løses i eksisterende parkeringshus slik at snø og is ikke skaper barrierer og 
ulemper for personer med nedsatt evne til forflytning.  
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6.11 Uteoppholdsareal 

6.11.1 Privat og felles uteoppholdsareal 

Reguleringsbestemmelsene stiller konkrete krav til felles leke- og uteoppholdsarealer for boliger 
innenfor BKB1. Balkonger, takterrasser og felles lekearealer inngår som uteoppholdsareal. I tillegg vil 
beboerne innenfor planområdet ha flere rekreasjonsmuligheter som er lett tilgjengelig for 
allmennheten, som skøyte/volleyballbanen, en ny kvartalslekeplass og treningsapparater langs 
kyststien.  

6.11.2 Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at boliger innenfor BKB1 skal disponere minst 15 kvm 
tilfredsstillende felles eller privat uteareal for opphold pr. boenhet (MUA) innenfor BKB1. I 
mulighetsstudiet som er utarbeidet sammen med detaljreguleringen, er det gjort rede for hvordan man 
kan opparbeide tilstrekkelig med felles leke- og uteoppholdsarealer for boligene innenfor BKB1. Med 27 
boenheter vil hver boenhet vil få tilgang til 34,4 kvm felles uteopphold, i tillegg til private balkonger. 
Studiet viser en av flere mulige løsninger, og er ment å være et eksempel på at det er mulig å opparbeide 
tilfredsstillende arealer for lek og uteopphold i nærheten av boligene.  

I prosjektet som ligger til grunn for planutformingen er det lagt inn balkonger som vender mot stadion, 
mens det ikke er lagt inn balkonger langs fasaden mot elvefronten. Hensikten med dette grepet er 
oppnå en stram fasade som harmonerer med maskinhallen og smia. Med de store vinduene i 
oppholdsrommene vil man allikevel oppleve kontakten med byen og elverommet. I hver boligetasje er 

Figur 27. Eksisterende og framtidig leke- og uteoppholdsarealer i nærområdet.  
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det skissert 9 leiligheter, hvorav 3 vender ensidig mot elva. Disse vil ikke få balkong mot stadion, men vil 
kunne ta del av det felles uteoppholdsarealet. For å styrke kontakten med elva, og for å skape en 
uteromsfølelse, er det mulig å bygge inn en «fransk balkong» i leilighetene. 

I tillegg vil det opparbeides et mer allment tilgjengelig uteområde med leke- og rekreasjonsmulighet 
mellom kaia og nybygget, innenfor arealet «SGG1-2». Her krever reguleringsbestemmelsene blant 
annet at det skal anlegges treningsapparater, til åpen bruk for allmennheten. Slike treningsinstallasjoner 
er et forholdsvis vanlig syn langs rekreasjonsområder i andre land, og er mye i bruk av f. eks. joggere 
som vil ha litt variasjon i treningen. 

6.11.3 Lekeplasser 

Reguleringsbestemmelsene krever minst 5 kvm pr boenhet opparbeides som felles lekeplass med 
sandkasse, sittebenker og et lekeapparat. I plankartet er ikke leke- og uteoppholdsarealene avmerket 
som egne formål, men reguleringsbestemmelsene krever at leke- og uteoppholdsarealene skal være 
støyfrie, solrike og inngå som en del av utomhusplanen. 

Det vil opparbeides felles nærlekeplass mellom stadion og boligene, på taket av næringsbebyggelsen. 
Dette vil bli en småbarnslekeplass kombinert med uteoppholdsarealer for voksne. Denne vil ligge 
oversiktlig, lett tilgjengelige og godt skjermet. Hver av boligene innenfor BKB1 vil få tilgang til felles 
uteoppholdsarealer som er støyfrie, og som får gode solforhold, slik reguleringsbestemmelsene krever.  

Figur 28. Soldiagram av løsningsforslaget, den 21 mars. Diagrammet viser gode solforhold på utearealene mellom boliger 
og stadion. Mellom elva og nybygg vil det være mer skygge i mars. I juni vil det være sol på kaia, hele dagen, bortsett fra en 
kort periode der et mulig tårnbygg utenfor planområdet vil kaste noe skygge. Se ellers vedlegg som viser alle 
soldiagrammene. Jarmund Vigsnæs AS 2018. 
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Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på hvordan lek og uteopphold kan løses. Illustrasjonen er ikke 
juridisk bindende for arealbruken.  

6.11.4 Begrunnelse for evt. avvik fra vedtekter/normer 

Krav til lek og uteopphold ligger samsvarer med kravene i byområdeplanen, og vil kunne opparbeides 
støyfrie og solrike.   

6.11.5 Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Det finnes ikke vegetasjon i området i dag. Det vil være naturlig å etablere parkmessig vegetasjon i 
mellom BKB1 og elva.  

6.11.6 Friområder som er åpne for allmennheten 

I tillegg til uteoppholdsarealene innenfor planområdet skal det opparbeides et større parkanlegg (ca. 2 
daa) med kvartalslekeplass om lag 75 m øst for planområdet. Parkanlegget vil være åpent for 
allmenheten og vil være lett tilgjengelig for både beboere og arbeidende. Eldre barn og ungdom vil på 

 

 

Figur 29 Eksempel på uteoppholdsarealer innenfor BKB1. 
Her er nybygget trukket 8 m vekk fra stadion. Om lag 
halve næringsbygget er overbygget med tre boligetasjer. 
Det er da plass til en ca. 930 kvm takterrasse hvorav 230 
kvm kan opparbeides som felles lekeplasser. I tillegg 
kommer om lag 600 kvm uteopphold på balkonger. De 
hvite feltene som er vist ved takterrassen er lyssjakter til 
kontorene under. Med 27 boenheter innebærer dette at 
hver boenhet vil få tilgang til 34,4 kvm felles uteopphold. 
18 av boenhetene vil i tillegg få 33 kvm balkong.  
Modifisert etter skisse fra Jarmund Vigsnæs AS 2018. 

Figur 30. Offentlig tilgjengelige treningsapparater langs strandpromenaden rett øst for Alicante, Spania. Her kombineres 
treningsapparater, trerekke og sykkelveg langs et areal med halve bredden av arealet mellom elva og Dreieværste. 
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en trygg måte kunne bevege seg til skøyte- og volleybanen ved gangbrua. Denne ligger under 500 meter 
fra planområdet. Videre østover langs elva, ved Bjølstad, finnes også et større friområde med gressplen 
som fungerer som fotballøkke og piknikplass på varme soldager. Bysentrumet er lett tilgjengelig og er 
også et attraktivt oppholdsområde og møtested for barn og unge. 

6.11.7 Turveier 

Kyststien krysser planområdet, og vil inngå i planen som en del av kaia, SK. SK er offentlig formål, og vil 
blant annet være knyttet til den offentlige fergekaia.  

Figur 31. Fotografi nr. 1 viser nylig opparbeidet lekeplass «Værsteparken», 75 m øst for planområdet. Værsteparken er 
tilgjengelig for allmennhetene, og inneholder lekeapparater, treningsapparater og aktivitetsmuligheter for flere 
aldersgrupper og mennesketyper. Fotografi 2 og 3 er også fra Værsteparken. Fotografi 2 viser allment tilgjengelig 
skøytebane/volleyballbane 300 m øst for planområdet.  
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6.11.8 Atkomst og tilgjengelighet 

Lekeplassen og uteoppholdsarealene innenfor BKB1 vil bare være tilgjengelig for beboere innenfor 
BKB1, via heis og trapper som leder ut på plassen. Øvrige opparbeidede rekreasjonsmuligheter innenfor 
planområdet, som f. eks. treningsapparater innenfor SGG2, vil være allment tilgjengelig. 

6.11.9 Sesongbruk 

Det vil ikke være noen sesongvariasjoner i bruken av leke- og uteoppholdsarealene, annet enn det som 
styres av naturlige årstidsvariasjoner. 

6.11.10 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Rekkefølgebestemmelsene sikrer opparbeidelse av utomhusarealer før det gis brukstillatelse for de 
tilhørende boligene ved at «Boliger innenfor BKB1 skal ha tilgang til ferdig opparbeidet leke- og 
uteoppholdsarealer innenfor BKB1 før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet». 

Figur 32. Enkel illustrasjonsplan som viser prinsippene for en mulig framtidig arealutnyttelse som også tar med seg den 
vestre maskinhallen og et framtidig bygg mot Værstebrua. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, men viser et 
eksempel på en mulig og ønskelig utnyttelse innenfor planområdet og tilstøtende arealer.  Modifisert etter skisse fra 
Jarmund Vigsnæs AS 2018. 

- Lys grå: for gående. 
- Mellomgrå: framkommelighet for sykler, utrykningskjøretøy, varebil og renovasjonskjøretøy.  
- Mørk grå: bilvei.  
- Orange: kaiområde for gående.  
- Grønn: byrom for aktivitet og rekreasjon 
- Rød stiplet linje viser mulige overbygde gangforbindelser mellom bygningene. 
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Kaia (KS) og arealene mellom bebyggelsen og kaia, SGG1-2, skal ferdigstilles i takt med utbyggingen. 
Utformingen av arealene skal framgå av utomhusplan. 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke relevant for planen. 

6.13 Kollektivtilbud 

Fergeanløpet videreføres gjennom reguleringen i felt «VHS». Planforslaget omfatter ellers ikke 

bussholdeplasser, da disse ligger lett tilgjengelig i Jens Wilhelmsens gate. 

6.14 Kulturminner 

Planens reguleringsbestemmelser er utformet med utgangspunkt i at nye tiltak innenfor planområdet 
skal tilpasse seg, og respektere det bestående bygningsmiljøet.  

Dette er bla nedfelt i en formålsparagraf som kan brukes som hjemmelsgrunnlag under 
byggesaksbehandlingen. Formålsparagrafen underbygges av fellesbestemmelser som krever at tiltak 
innenfor planområdet skal tilpasse seg, og framhever de opprinnelige strukturene som representerer 
industrihistorien.  

For å konkretisere bestemmelsene noe mer, er det satt inn en bestemmelse med en klar referanse til 
eksisterende bebyggelse som sørger for at bygg innenfor BKB1 skal gis en todelt utforming av fasaden. 
Det heter i § 6.2, bokstav c, at; «Bygg innenfor BKB1 skal fremstå som et helt bygg, med tydelig 
markering av en base som underordner/tilordner seg gesimshøyden til tilstøtende maskinhaller i øst og 
vest. Boligdelen over kote + 16,5 skal gis et bygningsutrykk som er markant lettere enn basen. Man skal 
på en enkel måte oppfatte den visuelle sammenhengen mellom de to hallene og rektangelet som 
Fredrikstad stadion utgjør, dvs. at en ny bebyggelse skal bidra til å beholde og understreke helheten i 
anlegget».  

Plankartet inneholder hensynssoner (H570_1-2) som har til hensikt å bevare eksisterende 
kranfundament i betong, deler av skinnegangen og det blå- og gulmalte fortøyningssystemet. 
Kranfundamentet skal bevares eller rekonstrueres. Det er gitt rekkefølgebestemmelser for restaurering 
av kranfundamentet. 

Maskinhallen innenfor H570_2 skal framstå som et dominerende bygningselement innenfor 
planområdet, dvs. at det ikke skal gjøres endringer her. 

6.15 Sosial infrastruktur  

Det tilrettelegges ikke for sosial infrastruktur innenfor planområdet, da dette dekkes av fasiliteter i 
nærmiljøet.  

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Området vil tilknyttes vann og avløp ved utvidelse av eksisterende anlegg. Løsninger for slukkevann 

må vurderes særskilt ved detaljprosjekteringen. 

Energiforsyning er ikke vist med et eget formål i planen. Planområdet ligger i konsesjonsområde for 
fjernvarme, og vil tilrettelegges med vannbåren varme. Det er etablert en transformatorstasjon rett øst 
for planområdet i tilknytning til eksisterende høyspentkabel. Om nødvendig kan kapasiteten i denne 
utvides. Alternativt kan ny transformator legges inn i en framtidig bygning. 
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6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Det er ikke regulert inne eget formål for renovasjon i plankartet, men det stilles krav til en at 
renovasjonsløsning i tråd med renovasjonsteknisk plan skal vises i utomhusplan. Hensikten med å ikke 
sette av areal for renovasjon i reguleringsfasen, er ønsket om å kunne integrere renovasjonsløsningen 
best mulig i den framtidige utformingen av uteområdene, noe som må gjøres i forbindelse med 
detaljprosjekteringen av området. Det har den siste tiden skjedd endringer i kravene til renovasjon, og 
det forventes ytterligere endringer i krav til dimensjonering og fraksjoner.  

Den renovasjonstekniske planen sikrer nok areal og sikker adkomst for renovatøren. Renovasjon er tenkt 
plassert langs gang- og sykkelveien innenfor felt SGG2. Den aktuelle veien skal være stengt for alminnelig 
trafikk, men åpen for nyttetransport slik at f. eks. renovasjonskjøretøy kan passere. Bilen vil ikke ha 
behov for å rygge eller snu, og vil kunne tømme uten å komme i konflikt med andre biler før den kjører 
videre forbi Værsteblokkene. De omkringliggende områdene vil opparbeides som en forholdsvis åpen 
plass tilrettelagt for uteopphold sittebenker, lekearealer og gangarealer. Avfallsbilen vil i liten grad 
komme i konflikt med syklende og gående. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Hendelse 1. Masseras/skred 

Planområdet ligger under marin grense, og det er avsatt leire med sprøbruddsegenskaper. Det er gjort 
en områdestabilitetsvurdering som klassifiserer tiltaket som et K4 tiltak i fareklasse 3. Det er kjent 
setningsproblematikk i området.  

Tiltak: Behov for fundamentering av både bæring og dekker på mark. For å oppnå tilfredsstillende 
områdestabilitet skal kaifronten forsterkes med spunt ihht. geoteknisk rapport. 

Hendelse 4 & 5. Elveflom/tidevannsflom 

Flomsonekartet til høyre ble utarbeidet for NVE i 
2006. Mye av planområdet ligger rundt 1,5 m o.h., 
og er dermed flomutsatt både i forbindelse med 
avsmelting og springflo. Kartet til høyre viser 
situasjonen ved en 200-års flom, der planområdet 
vil oversvømmes med opp til 1 m vanndybde.  

Tiltak: Bygg i området vil omfattes av 
sikkerhetsklasse F2. Det er behov for å sikre bygg 
mot flom gjennom vanntette konstruksjoner eller 
ved å heve terrenget til flomsikkert nivå. På grunn 
av de geotekniske forholdene bør man vurdere 
eventuelle følger av en oppfylling i området. For å unngå flomskade må drenering plasseres slik at 
avløpet også fungerer under flom. 

Hendelse 6. Radongass 

Det er en generell fare for at radongass kan trenge inn i bygninger, enten fra grunnen i området, eller 
fra tilkjørte masser. Sannsynlig er de stedegne massene lite permeable, og vil derfor avgi lite radon. 
Omfanget av problemet vil også være begrenset da mye av bebyggelsen og f. eks. ingen boliger vil ha 
kontakt med grunnplanet. 

Tiltak: Det vil legges radonsperre, og det kan være aktuelt å drenere luften under bygningene.  
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Hendelse 14. Kulturminne/-miljø 

Det er lite potensial for funn av automatisk fredete kulturminner i området. Den bestående 
bygningsmassen er imidlertid et monument over industrihistorien som har betydd mye for 
Fredrikstadsamfunnet.  

Tiltak: Deler av bygningsmassen, og deler av bryggeanlegget bevares eller rekonstrueres. Nye 
bygninger formes på en måte som respekterer eksisterende bebyggelse.  

Hendelse 15. Vei, bru, knutepunkt.  

Planområdet avgrenses av Værstebrua. Eksisterende parkering langs Værstebrua gir ikke konsekvenser 
for framkommelighet eller på brua, men vil kunne komme i konflikt i perioder med behov for vedlikehold 
av brua, og kan utgjøre en brannfare. 

Tiltak: Eksisterende parkeringsplasser reguleres som annen veggrunn – tekniske anlegg. 

Hendelse 24. Park; rekreasjonsområder 

Planområdet omfatter et kartlagt friluftsområde, ved at kyststien følger «elvepromenaden». 
Nedbygging og trafikk kan forstyrre området.  

Tiltak: Det tilrettelegges med en parkmessig opparbeidelse av arealene. Det sørges for 

framkommelighet for myke trafikanter langs hele elvepromenaden, samtidig som muligheten for 

ordinær biltrafikk fjernes. 

Hendelse 27. Permanent forurensing  

Boligbebyggelsen vil delvis vende mot stadion. Stadion er opplyst med lyskastere, som også vil være en 

kilde til lysforurensing. 

Tiltak: Det er mulig å avskjerme vinduer med vanlig solavskjerming dersom lyset fra stadion føles som 

et problem. Det er også mulig å bytte til moderne lysarmatur som retter lyset dit det skal. 

Hendelse 29. Støv og støy; trafikk  

Deler av planområdet ligger i rød og gul sone mht. trafikkstøy. Lokalt vil det også partikler fra trafikken 

virvles opp. 

Tiltak: Leke- og uteoppholdsområder vil skjermes bak bebyggelse, og ligger i stille side. Det vil gjøres 

støyberegninger i forbindelse med detaljprosjektering av boliger. Det legges til en stor grad opp til 

gjennomomgående leiligheter. Alle boenheter vil dermed få en stille side. 

Hendelse 30. Støy; andre kilder 

Aktivitet på Fredrikstad stadion vil medføre begrenset støy. 

Tiltak: Dette er forutsigbar støy, som man kan forholde seg til på en planlagt måte. Det legges til en stor 

grad opp til gjennomomgående leiligheter som vender mot elva. Det er derfor mulig å skjerme seg for 

aktiviteter på stadion. En normal fasade vil uansett avbøte slik at innendørsnivåer blir akseptable. 

Hendelse 31. Forurenset grunn 

Det er registrert grunnforurensing i planområdet.  
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Tiltak: Tilstanden i, og utenfor området overvåkes kontinuerlig. Det skal utarbeides en tiltaksplan som 

vil beskrive aktuelle tiltak som overdekking av massene eller masseutskifting. Jord til leke- og 

uteoppholdsarealene skal være tilkjørte rene masser. 

Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.  

En trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre begrenset økt støybelastning.  

Tiltak: Det legges opp til en lav parkeringsdekning, kombinert med gode kommunikasjoner og attraktive 

gang- og sykkelarealer.  

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

En trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for trafikkulykker. 

Tiltak: Trafikk langs elvepromenaden reduseres til ren nyttetransport og framkommelighet for 

utrykningskjøretøy. 

Hendelse 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring  

Anleggsvirksomhet i et befolket område er alltid forbundet med risiko. Risikoen er gjerne knyttet til 

muligheten for at uvedkommende skal komme inn på byggeplassen. 

Tiltak: Anleggsområdet avsperres og overvåkes ihht. gjeldende regler. 

Hendelse 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)  

Nærheten til elva åpner for drukningsulykke.  

Tiltak: Eventuelle leke- og uteoppholdsarealer bør plasseres slik at det er lett/naturlig å holde oppsyn 

med lekende barn. Området skal oppfylles pga. flomfare. Det må settes opp et stengsel langs kaia for å 

forhindre at gjenstander ruller ut i elva. Eventuelle tiltak må ikke bryte kontakten med elva. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Det er satt rekkefølgebestemmelser som sikrer at hovedatkomst, renovasjonsanlegg og teknisk 

infrastruktur skal være etablert før det gis brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet. Mye av den 

tekniske infrastrukturen er allerede etablert, og det er allerede opparbeidet flere adkomster til 

planområdet. Det må opparbeides nedgravd renovasjon for nye boenheter. Det er ikke endelig bestemt 

hvor disse skal ligge.  

Kaia innenfor SK skal rehabiliteres trinnvis med utbygging og rehabilitering av tilstøtende bebyggelse sør 

for kaia, SGG1-2. Rekkefølgekravet omfatter også kranfundamentet, skinnegangen og 

fortøyningssystemet innenfor H570_1, men det tas forbehold om det er mulig å rehabilitere 

kranfundamentet fordi stagene som fester dagens kaifront vil måtte skiftes ut. Stagene ligger trolig 

under skinnegangen og kranfundamentet. Skinnegangen kan legges tilbake, men kranfundamentet vil 

måtte rekonstrueres. 

Rekkefølgebestemmelsene sørger også for at boliger innenfor BKB1 skal gis tilgang til ferdig opparbeidet 

leke- og uteoppholdsarealer innenfor BKB1 før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet. 
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7 Konsekvensutredning 

7.1 Metode for konsekvensutredning 

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt ved 
gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten med utredningen er å synliggjøre konsekvensene 
tiltaket vil medføre.  

I forskriftens § 17 heter det at Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle 
planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta 
utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, 
skal slik informasjon innhentes. Videre krever § 17 at utredninger og feltundersøkelser skal følge 
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.  

Forskriftens § 21 viser til at konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli 
påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Nivået på utredningene av temaene som 
er listet opp i forskriftens § 21 er tilpasset tiltakets omfang. Det er lagt vekt på at analysene skal være 
kortfattet og beslutningsrelevante. Temaene «kulturminner og kulturmiljø», «landskap», «arkitektonisk 
og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet», samt «transportbehov, energiforbruk og energiløsninger» 
anses som spesielt viktig i denne saken, og er derfor viet ekstra oppmerksomhet. For enkelte 
utredningstema har det vært nødvendig å innhente ny kunnskap. Fagrapporter følger som vedlegg til 
konsekvensutredningen.  

Vurderingene er gjort ved at man for hvert utredningstema belyser og vurderer løsningsalternativet opp 
mot 0-alternativet på en systematisk måte for å danne rett beslutningsgrunnlag for valg av løsning. 

7.2 Konsekvensutredningen foregår ved at: 

I tilknytning til detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning skal planens virkninger for miljø og 
samfunn beskrives, og det skal redegjøres for behov og 
omfang av aktuelle avbøtende tiltak som kan medføre at 
utbyggingen tilpasses omgivelsene og at eventuelle 
skadevirkninger reduseres.  

1. Virkningene av løsningsalternativet vil vurderes opp 
mot nullalternativet for hvert enkelt tema.  

2. Virkningene vektes etter verdi og omfang slik det er 
vist i «konsekvensviften» til høyre.  

3. Konsekvensene samstilles til slutt i en tabell der den 
samlede vurderingen framkommer. 

 

 
 

 

Figur 33. Konsekvensvifte, fra Statens veivesen håndbok 140. 
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7.3 Utredningsalternativer 

Det er gjennom planprosessen blitt utarbeidet mange alternative løsninger for bebyggelsen i området. 

Etter en evaluering av de ulike løsningene er et alternativ med tre næringsetasjer overbygd med tre 

boligetasjer blitt valgt ut. I tillegg var det tidligere i planprosessen et ønske om å legge til rette for å føre 

opp et tårn mellom Værstebrua og industrihallen. Tårnet og den vestre maskinhallen er tatt ut av 

planforslaget, men inngår som en del av et framtidig influensområde som legges til grunn for 

konsekvensutredningen. 

Løsningsalternativet vurderes opp mot et referansealternativ (0-alternativet) som legges til grunn for 

konsekvensutredningen. Alternativene illustreres på en stilisert måte der volum, form og utrykk 

framkommer og kan vurderes. Funksjonene bygningene skal romme danner dimensjoneringsgrunnlaget 

for bla. trafikkanalyse og vurderinger av virkningene alternativene vil få for dannelsen av nye byrom. 

7.3.1 0 – alternativet - referansealternativet. 
Referansealternativet, eller nullalternativet, viser det som kunne ha vært en sannsynlig utvikling i 

området dersom området ikke hadde blitt omregulert. Nullalternativet viser bygninger som er utformet 

med bakgrunn i en kombinasjon av eksisterende situasjon og rammene det gjeldende plangrunnlaget 

gir.  

Gjeldende plangrunnlag åpner for etablering av en fylkesscene samtidig som arealene mellom 

maskinhallene kan utnyttes for et kombinasjonsformål opp til maskinhallenes gesims. Grunnlaget for en 

fylkesscene har falt bort. På grunn av arronderingen av arealet mellom maskinhallen og smia, vil det 

være vanskelig å realisere den regulerte situasjonen på en økonomisk bærekraftig måte. Om man ser 

bort fra de økonomiske aspektene, vil det kunne være aktuelt å rekonstruere den vestre maskinhallen i 

kombinasjon med et tilbygg mellom maskinhallen og smia. Selv om reguleringsplan for fylkesscenen 

åpner for et bygg som rager over maskinverkstedet, ansees ikke dette som et realistisk alternativ. 

Figur 34. Illustrasjonene viser et mulig bygningsvolum 
tilsvarende dagens situasjon mellom industrihallene, samt 
en modifisert utgave av gjeldende reguleringsplan. 

- BRA 5787 m2 næringsarealer 

- Maks gesimshøyde for nybygg 17,4 m o. h.  

- O boenheter 

 



Lørjekaia  PlanID.: 01061163 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   61 

  
 
 

Dagens situasjon, kombinert med et mellombygg opp til kote + 17,4 m o. h. ansees derfor som det mest 

reelle referansealternativet.  

Alle funksjonene som inngår i gjeldende reguleringssituasjon, bortsett fra boligfunksjonen og 

fylkesscene inngår i nullalternativet. Boligfunksjonen er tatt ut fordi arealet på bakkeplan er uegnet for 

boliger. 

7.3.2 Alternativ 1, løsningsforslaget.  
Alternativ 1 viser samme arealutnyttelse opp til gesimsen til maskinhallene. Over dette nivået er det vist 

boligbebyggelse opp til kote 27. I tillegg er det vist et tårn opp til kote 60 vest for maskinhallen. Tårnet 

er ikke en del av reguleringsplanen. Den praktisk-juridiske forskjellen på alternativet er da at det tillates 

tre boligetasjer over maskinhallenes gesims. 

Alle nåværende regulerte funksjoner, bortsett fra fylkesscene vil inngå i alternativet. Løsningsforslaget 

er beskrevet nøyere i kapitlene som beskriver planforslaget, og vil avslutningsvis sammenlignes med 

nullalternativet. 

 

Dimensjoneringsgrunnlag: 

- BRA 5787 m2 næringsarealer mellom maskinhallen og smia.  

- Maks gesimshøyde for næringsdel i nybygg kote + 16,6 m o. h.  

- Maks gesims for boligdel over næring kote + 26,3 m o. h.  

- 27 boenheter fordelt på tre boligetasjer. 

  

Figur 35. Illustrasjonene viser en situasjon der området 
mellom maskinhallene er utnyttet med næringsarealer i 
tre etasjer, overbygget med boligbebyggelse i tre etasjer. I 
tillegg vises et tårn i 17 etasjer. 
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7.4 Utredningstemaer 

Forskriftens § 21 oppgir en rekke temaer som vil kunne inngå i en konsekvensutredning.  

Med utgangpunkt i §§ 17 og 21 er følgende utredningstemaer valgt ut:  

o Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 
o Økosystemtjenester 
o Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål  
o Kulturminner og kulturmiljø 
o Friluftsliv 
o Landskap 
o Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt 

støy) 
o Vannmiljø, jf. Vannforskriften 
o Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
o Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
o Beredskap og ulykkesrisiko 
o Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og 

skred 
o Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
o Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett 
o Barn og unges oppvekstvilkår 
o Kriminalitetsforebygging 
o Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

7.4.1 Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 

Bortsett fra eventuelle tiltak for å hindre forurensing ved håndtering av massene i området, er det ikke 
behov for spesielle teknikker eller driftsmetoder i forbindelse med utbygging og framtidig bruk av 
området. Det er forholdet til byggehøyde som skiller de to utredningsalternativene. Forholdet til 
grunnforurensning er ikke knyttet til antall etasjer.  

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet endrer ikke løsningsforslaget forhold til naturmangfoldloven. Det er dermed 
ingen konsekvens (0) i forhold til naturmangfoldet. 

7.4.2 Økosystemtjenester 

De naturgitte forholdene i planområdet bidrar ikke med viktige økosystemtjenester i form av f. eks. 
forsyninger fra naturen eller andre naturressurser. Planområdet ligger som en del av elverommet, noe 
som i seg selv er en naturgitt ressurs. En opprydding i området og tilrettelegging av kaifront og 
grønnstruktur vi gjøre miljøet mer attraktivt. Med boliger i området, vil området brukes mer. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet åpne for økt bruk av elverommet, noe som utgjør en 
middels positiv konsekvens (++). 
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7.4.3 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål  

Planområdet ligger sentralt i byen i et gammelt industriområde. Av aktuelle nasjonale målsettinger kan 
målene om ren luft og stabilt klima være relevante for planområdet. Med boliger i området vil utslipp 
av f. eks. nitrogendioksid og svevestøv kunne øke lokalt, som følge av mer aktivitet.  

Det er satt mål om at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999, og at 
antallet støyutsatte personer skal reduseres. Støyberegninger viser at støy vil kunne avbøtes i 
planområdet, se vedlegg 7, støyberegninger. Området er heller ikke utsatt for luftforurensing, 
sammenlignet med bykjernen, se vedlegg 6, utredning luftkvalitet.  

Løsningsalternativet bidrar med sin sentrale beliggenhet til mindre transportbehov som totalt sett vil 
generere mindre støy- og støvforurensing. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet i en større sammenheng, ikke minst internasjonalt, 
bidra til mindre støy og lavere utslipp av både NO2, svevestøv og klimagasser. Svært positiv konsekvens 
(+++). 

7.4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Nullalternativet er formet ut fra en sannsynlig tolking av gjeldende reguleringsplaner. Gjeldende 
reguleringsplan for Værste krever at det utarbeides en «bebyggelsesplan» før utbygging. Etter ny plan- 
og bygningslov vil dette være en detaljregulering, og det er rimelig å anta man gjennom en 
detaljregulering av nullalternativet ville støte på mange av de samme problemstillingene som ved 
detaljregulering av løsningsalternativet. Nullalternativet har derfor samme utforming og utrykk som 
løsningsalternativets base, men uten boligbebyggelse over kote + 17,4.  

Løsningsalternativet skiller seg fra nullalternativet ved at basen er overbygd. 

Løsningsforslaget er resultatet av et omfattende arbeid med utprøving av alternative utforminger.  

7.4.4.1 Kulturhistorisk analyse 

Det er gjort en kulturhistorisk analyse av planområdet og influensområdet etter DIVE-metodikk. 
Hovedkonklusjonene i analysen er gjengitt nedenfor. Hele analysen og redegjørelse for metodikken 
finnes i vedlegg 4.  

I korte trekk baserer analysen seg på å: 
Describe – beskrive analyseområdets historiske karakter 
Interprete – fortolke analyseområdets historiske betydning: 
Valuate – vurdere analyseområdets verdi og muligheter: 
Enable – aktivere analyseområdets handlingsrom 

Det er gjerne analysens vurdering av handlingsrommet som vil komme til anvendelse i planarbeidet. 
Analysen omfatter et stort område som er inndelt i delområder der analysen redegjør for verdi, 
utviklingspotensial, sårbarhet, endringskapasitet og tålegrense. To av delområdene inngår i denne 
detaljreguleringen:  

- Stadion området m/kranfundamentet (1),  
- Dreieværste, felt BKB1 i planen, (7).  
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Stadion: 

Verdi: Stadionområdet er i stor grad ombygd og endret. Under FMV-perioden var dette en 
industriell og pragmatisk struktur i stadig forandring, bestående av både mindre og 
større sammenbygde bygningsstrukturer med hver sin spesifikke bruk og plass i FMVs 
produksjon. Bebyggelsen ble stadig endret etter hvert som FMVs behov forandret seg. 
Stadion-prosjektet fra 2007 endret områdets karakter ved å beholde de store hallene, 
men sanere den mindre bebyggelsen mellom hallene. Området gikk fra å være et 
kvartal der to store volumer bestående av haller bygget i ulike etapper med en rekke 
mindre verksteds- og andre bygninger bygget i mellom, til et sammenhengende og 
stort anlegg, der hallene fikk bygget nye, store volumer på tvers mellom seg. Fasadene 
er nye, men det opprinnelige uttrykket i stor grad beholdt, men med nye elementer 
bygget til. Disse har et industrielt og røft preg, og det er svært lesbart hva som er tilført 
volumet som en del av transformasjonsprosjektet. De nye volumene er ikke bygget 
sammen med de gamle hallene, men lar disse få stå som to frittstående, lange og 
horisontale volumer. Smia i nordøst ble transformert senere og har en annen bruk 
(undervisningsformål), men er transformert på lignende vis. Smia har en markant 
gavlfasade i nord, der den nye fasaden er gjenoppbygget og utformet svært lik smias 
opprinnelige. Maskinverkstedet/lillesmia i nordøst er ikke transformert, og i svært 
dårlig stand. Det er utarbeidet en tilstandsrapport fra Sintef som angår maskinhallen 
og kranfundamentet som konkluderer med at bygningsmassen er i så dårlig forfatning 
at den må rives. Fasaden er i dag dekket til, men denne har en karakteristisk fasade 
med eksponert tegl, som skiller seg fra resten av fasadene i stadion-komplekset. 
Gavlfasaden bærer også FMVs logo. Tett på gavlfasaden ligger «Trondheimskrana». 
Dette var hovedkrana på FMV, og det er fundamentet som står igjen her, nærmest som 
en skulptur. Området har middels til stor kunnskaps- opplevelses- og bruksverdi. 
Samlet verdi er middels til stor. 

Utviklings-
potensial: 

Bygningene her er i stor grad ombygd, så fortsatt bruk som i dag. Maskinverkstedet/ 
lillesmia og krana er klar for transformasjon og kan inngå i en ny sammenheng. 

Sårbarhet: Området er allerede ombygget. Delområdet tåler store strukturer og bygninger som 
nabo, men disse må hensynta de bevaringsverdige enkeltelementene. 

Endrings-
kapasitet: 

Liten/middels 

Tålegrense: Videre bruk med omfattende endringer og tekniske oppgraderinger. Ombygging kan 
komme i konflikt med vernehensyn. Ny bebyggelse må reguleres spesielt med hensyn 
til volum, skala, proporsjoner og plassering på tomt. Galvfasader i nord, 
trondheimskrana, volumetri og materialvalg må hensyntas. Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe må dokumenteres og eventuelt aksepteres av 
vernemyndighetene før vedtak kan fattes. 
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Dreieværste (BKB1) 

Verdi: Tidligere bebyggelse er revet, og tomta framstår framstår som en parkeringsplass/klar 
innfilltomt definert av FMV-hallenes langfasader på to sider, stadion mot sør og 
elverommet mot nord. Delområdet inneholder ingen elementer fra FMV-tiden eller 
tidligere, og ingenting av kulturhistoriske elementer eller struktur er igjen. Mot øst 
ligger Smias langfasade (transformert) og mot vest Maskinhallens langfasade (ikke 
transformert). Mot sør ligger Stadionkompleksets nordfasade, som framstår som 
Stadions bakside. Denne fasaden var planlagt for å dekkes med ny bebyggelse mot elva. 
Stadions nordfasade holder hallenes gavler fri for bebyggelse, slik at disse framstår som 
solitære, massive strukturer. Strukturmessig ville en bebyggelse på tomta virke 
definerende mot elverommet i nord. Delområdet har i seg selv liten kunnskapsverdi, 
opplevelsesverdi og bruksverdi. Samlet verdi er liten. 

Utviklings-
potensial: 

Området er sanert og klar for ny utvikling 

Sårbarhet: Området tåler store strukturer, men hensyn til nabo i øst og vest må ivaretas ved 
utbygging (Maskinhallen/ Trondheimskrana). Spesielt Smia og Maskinhallens 
gavlfasader må hensyntas, i likhet med kranas fundament. 

Endrings-
kapasitet: 

Stor 

Tålegrense: Området kan transformeres/utvikles. Nye bygninger bør ha et bevisst forhold til 
eksisterende bebyggelse og struktur i øst og vest (Maskinhallen/Trond- 
heimskrana/Smia), samt nord (Trosvikstranda 16). 

7.4.4.2 Samstilling og vurdering av konsekvenser 

 

 Nullalternativet K Løsningsforslaget K 

Strøksverdi Nullalternativet vil kunne 
tilpasses tilstøtende 
bygningsmiljø ved at 
byggehøyden legges lavere en 
maskinhallenes gesims. 

0 Løsningsforslaget for BKB1 vil 
kunne tilpasses tilstøtende 
bygningsmiljø ved at det ligger 
tilbaketrukket og bygge-høyden på 
næringsdelen legges lavere en 
maskinhallenes gesims, mens 
boligetasjene over maskin-hallens 
gesims gis et utrykk. 

- 

Identitetsbærer Nullalternativet vil kunne 
tilpasses den historiske 
konteksten ved å velge et 
fasadeutrykk og materialvalg 
med utgangspunkt i 
strøkskarakteren. Ved å bevare 

++ Løsningsalternativet vil i likhet med 
nullalternativet kunne tilpasses den 
historiske konteksten ved å velge et 
fasadeutrykk og materialvalg med 
utgangspunkt i strøkskarakteren. 
Ved å bevare kranfundamentet og 

+ 
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kranfundamentet og andre 
utvalgte installasjoner langs 
kaia, vil historien kunne 
formidles. 

andre utvalgte installasjoner langs 
kaia, vil historien kunne formidles. 

Konklusjon: 

Ved å tilpasse materialvalg og fasadeutforming på nybygg innenfor BKB1, vil både strøkskarakteren og 
identiteten til området videreføres i tråd med målsettingene for NB!-området. Dette har liten 
konsekvens. 

Boliger og arbeidsplasser i området gjør det nødvendig å oppruste det offentlige rommet om omgir 
planområdet. I den sammenheng vil maskinværste, kranfundamentet og kaia opprustes. Dette er 
positivt. 

0-alternativet vil bygges lavere enn maskinhallene, og derfor ha liten innvirkning på opplevelsen av 
området. Løsningsalternativet vil bygges høyere enn de eksisterende hallene, noe som vil bidra til å 
redusere hallenes monumentalitet noe. Dette kan være negativt. For å avbøte negative virkninger stiller 
planen krav om at volumoppbyggingen og fasadeutformingen av bygg innenfor BKB1 skal tilpasses 
maskinhallenes gesims. 

Samlet sett vil tiltaket innenfor rammene av planen ha liten innvirkning på kulturminner og kulturmiljø. 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet ha en liten negativ konsekvens (-). 

7.4.5 Friluftsliv 

Beliggenheten ved elva bidrar til at området er egnet for rekreasjon. Både nullalternativet og 
løsningsforslaget vil innebære at området mellom stadion og elva ryddes og opprustes, men med boliger 
i området vil området brukes mer og på en annen måte. Planen krever bla. at det legges til rette med 
treningsapparater og gangarealer. Den nye bebyggelsen vil ikke strekke seg ut til området der det er 
naturlig å bevege seg. Aktivitet i tilknytning til boligene vil bidra til økt bruk utenfor 
kontorarbeidsplassenes åpningstid. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet åpne for økt bruk av elverommet, noe som utgjør en 
middels positiv konsekvens (++). 

7.4.6 Landskap 
Planområdet preges av et bylandskap som ligger i et elverom. Kriterier for vurderingene vil være 

forholdet til landskapsbildet, siktlinjer, solforhold, elverommets funksjon som transportåre og 

byrommets funksjon som har sammenheng med elverommet. 

Fjernvirkning og forholdet til omkringliggende bebyggelse 

Nullalternativets byggehøyde er etter gjeldende reguleringsplan begrenset til + 17,4 m, og vil med dette 
forholde seg til gesimsen på smia. Tiltaket vil dermed gi små konsekvenser for fjernvirkningen eller 
sammensettingen av den eksisterende bygningsstrukturen. Den mest framtredende endringen vil være 
at den karakteristiske røde baksiden av stadion i stor grad vil tildekkes, sett fra de fleste vinkler. Siktlinjen 
fra deler av nordsiden av elva til stadions bakside brytes dermed. Bygningsvolumet som inngår i 
nullalternativet er trukket noe tilbake fra maskinværste, og smias fasadeliv. Maskinhallene vil på denne 
måten fremdeles definere ytterpunktet i bebyggelsen. 
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Figur 36. Nullalternativet illustrert med ny bebyggelse opp til kote + 17,4, sett fra Værstebrua i nordvest. 

Figur 37. Løsningsforslaget som viser maksimal utnyttelse innenfor rammene av planen, med ny bebyggelse opp til kote +27 
innenfor BKB1 og kote + 60 vest for planforslaget. Det må understrekes at fasadene her er utrykt med glatte fasader. 
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Figur 38. Nullalternativet illustrert med ny bebyggelse opp til kote + 17,4, sett fra bryggepromenaden rett øst for 
planområdet. 

Figur 39. Løsningsforslaget som viser maksimal utnyttelse innenfor rammene av planen, med ny bebyggelse opp til kote +27 
innenfor BKB1 og kote + 60 vest for planområdet. Kranfundamentet mangler i illustrasjonen, men skal bevares og vil stå opp 
som en viktig silhuett i elverommet. 
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Løsningsalternativet inneholder tre boligetasjer over maskinhallenes gesims på kote + 17,4 m innenfor 
felt BKB1, samt et tårn som kan bygges opp til kote + 60, vest for planområdet. Begge løsninger er 
illustrert i 3D-visualiseringer der fasadene i nybyggene er utrykt som slette hvite bygningsvolumer 
sammen med eksisterende bygningsvolumer, fasadepreget er illustrert. 

Boligetasjene som lagt over maskinhallenes gesims er trukket tilbake i forhold til maskinhallenes 
fasadeliv, og vil i praksis ikke bygges høyere enn om lag tre meter over maskinhallenes tak. Smia er har 
i tillegg overbygg i form av takryttere opp til kote +25,6. Takrytterne mangler for øvrig i illustrasjonene 
på neste side.  

Sett sammen med øvrig bebyggelse langs kaia vil ikke bebyggelsen innenfor BKB1 endre elvelandskapet 
eller virke dominerende i forhold til eksisterendebebyggelse, selv om høyden overstiger maskinhallenes 
byggehøyde. Bebyggelsen som vil komme vest for brua, innenfor arealet omtalt som «1.7», vil trolig 
bygges i åtte etasjer opp til om lag kote + 33, og dermed bidra til å avstemme virkningen bysilhuetten 
vil få fra f. eks. Værstebrua. 

Solforhold 

En utbygging opp til maskinhallenes gesims vil påvirke solforholdene mellom maskinhallene, og et tårn 
vest for planområdet vil deler av året kaste skygge i området mellom nybygget og elva. Nybygget innen 
BKB1 er tilbaketrukket, og vil til tross for en noe høyere byggehøyde kaste om lag like lange skygger som 
eksisterende bebyggelse. Hverken nullalternativet eller løsningsalternativet vil påvirke annen 
bebyggelse, da det meste av skyggen vil falle på elva. Det konkluderes med at solforholdene i liten grad 
vil endres som følge av tiltaket planen åpner for.  

Figur 40. Sol- og skyggediagram for 21 juni, klokken 18:00. Her er det bare tårnet som kaster betydelig skygge. Tårnet 
inngår ikke i planen. 



Lørjekaia  PlanID.: 01061163 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   70 

  
 
 

  

Figur 41. Solstudie som viser forholdene 21 mars. Nullalternativet øverst. Løsningsalternativet nederst.  Tårnet ved 
Værstebrua inngår ikke i planforslaget.  
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 Nullalternativet K Løsningsforslaget K 

Siktlinjer Bakgrunnen av stadion blir 
mindre synlig. 

- Bakgrunnen av stadion blir mindre 
synlig. 

- 

Solforhold Solforholdene endres kun 
lokalt. 

0 Solforholdene endres kun lokalt. 0 

Byromdannelse Tiltaket vil rydde opp i 
dagens situasjon med 
beplantning og belegning, 
men ikke tilføre området 
kvaliteter som naturlig 
tiltrekker seg mennesker. 

++ Tiltaket vil tilføre området kvaliteter 
som naturlig tiltrekker seg mennesker. 
Boligene i området vil bidra til at det 
alltid oppholder seg mennesker i 
nærområdet og det attraktive 
elverommet. 

+++ 

Fjernvirkning, 
bysilhuett 

Tiltaket vil i liten grad 
påvirke fjernvirkningen. 

0 Bebyggelsen innenfor BKB1 vil 
underordnes eksisterende bebyggelse 
ved at fasaden trekkes inn og 
boligdelen gis et lett utrykk. Boligdelen 
vil i liten grad påvirke fjernvirkningen 
fordi maskinhallene fremdeles vil 
dominere synsfeltet fra de fleste 
naturlige standpunkt. 

0 

Konklusjon: 

- Sammenlignet med nullalternativet vil en realisering av løsningsalternativet i liten grad bryte 
viktige siktlinjer. Løsningsalternativet vil i liten grad endre silhuetten. 

- Solforholdene blir i liten grad endret, men skyggen langs kaia vil være noe større fra 
løsningsforslaget enn fra 0-alernativet. Dette er en negativ konsekvens.  

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet kaste litt lenger skygge, noe som utgjør en Liten negativ 
konsekvens (-). 

7.4.7 Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og 

grunn, samt støy) 

Kilder til forurensing fra tiltaket vil kunne omfatte utslipp av støy, CO2, NO2 og svevestøv fra transport 
knyttet til aktivitet i området og energibruk i bygningene, samt avrenning av miljøgifter fra 
grunnforurensede områder etter tidligere virksomhet i området. 

Løsningsalternativet bidrar med sin sentrale beliggenhet til mindre transportbehov, og dermed lavere 
energibruk og mindre forurensing i det lange løp. 

I forbindelse med planarbeidet er det gjort grunnundersøkelser som påviser grunnforurensing av 
varierende grad. Det er utarbeidet en tiltaksplan som stiller krav til grunnarbeider som blir utført i 
planområdet, se vedlegg 9, tiltaksplan. Reguleringsplanen stiller krav om at tiltaksplanen skal 
godkjennes av kommunen, og legges til grunn for arbeider. 
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Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet i en større sammenheng bidra til mindre støy og lavere 
utslipp av utslipp av støy, CO2, NO2 og svevestøv fra transport.  

Tiltak innenfor planområdet medfører at masser som graves opp vil kunne frigi miljøgifter ved spredning 
via maskiner, vind eller nedbør/grunnvann. 0-alternativet og løsningsforslaget har de samme behovene 
for grunnarbeider.  

Selv om tiltaket vil bidra til økt transport lokalt, vil lokaliseringen kunne bidra til at det totale utslippet 
av f. eks. klimagasser reduseres.  Dette er en svært positiv konsekvens (+++). 

7.4.8 Vannmiljø, jf. Vannforskriften 

Den kjemiske tilstanden av grunnvannet i området er uheldig etter tidligere tiders industrivirksomhet. 
Grunnvannstrømmer og avrenning fra området vil kunne bidra til å spre miljøgifter til vassdraget. 
Tilstanden har allerede utløst krav om miljøtiltak og er under overvåkning. Det vil i forbindelse med 
grunnarbeider gjøres særlige tiltak ihht. tiltaksplan for forurenset grunn.  

Konklusjon: 

Tiltak innenfor planområdet medfører at masser som graves opp vil kunne frigi miljøgifter ved spredning 
via maskiner, vind eller nedbør/grunnvann. 0-alternativet og løsningsforslaget har de samme behovene 
for grunnarbeider.  

I forhold til 0-alternativet endrer ikke løsningsforslaget forhold til avrenning. Det er dermed ingen 
konsekvens (0) i forhold til vannforskriften. 

7.4.9 Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 

Grunnen består av antropogene masser som er deponert over leire. Området er ikke egnet for 
oppdyrking eller uttak av mineraler. En transformasjon av dette området bidrar til at jordressurser andre 
steder ikke berøres.  

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet endrer ikke løsningsforslaget forhold til jordressurser. Det er dermed ingen 
konsekvens (0) i mht. jordvern eller mineralressurser. 

7.4.10 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Nullalternativet: Med utgangspunkt i mulighetsstudiet omfatter nullalternativet basert på dagens 
planstatus 5717 m2 BRA nye næringsarealer, satt opp mot dagens situasjon. Realiseringen av 
nullalternativet vil innebære at om lag 40 p-plasser bygges ned.  

Løsningsalternativet: Løsningsalternativet omfatter i tillegg en variasjon av nærings- og boligarealer som 
anslagsvis kan være 27 boenheter i tillegg til samme næringsareal som i nullalternativet.  

Begge alternativer vil i hovedsak løse parkeringsbehovet i eksisterende parkeringshus vegg i vegg med 
planområdet. Begge alternativer vil også legge til rette for gang- og sykkeltransport langs 
elvepromenaden og bidra med flere mennesker som kan støtte oppunder det allerede gode 
kollektivtilbudet i området.  

I trafikkanalysen som følger som vedlegg 5, er trafikkveksten beregnet ut fra 32 nye boenheter og 10000 
m2 BRA næringsarealer, tilsvarende 400 kontorarbeidsplasser som henholdsvis vil generere om lag 10 
og 70 kjøretøy i timen. Trafikktellinger er brukt som bakgrunnstall.  
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Trafikkanalysen, basert på 10000 m2 BRA, er ikke umiddelbart representativ for mulighetsstudiet som 
er lagt til grunn for detaljreguleringen, som bygger på et næringsareal på 5717 m2 BRA. Tabellen 
nedenfor viser derfor trafikktall for både nullalternativet og løsningsalternativet med samme 
fordelingsnøkkel som er brukt i trafikkanalysen. Mye av arealet innenfor planområdet vil i praksis 
benyttes for høyskolen, som med en restriktiv parkeringspolitikk igjen vil generere mindre 
personbiltrafikk enn kontorarbeidsplasser. Bypakke Nedre Glomma og regionens avtale om 
belønningsmidler bygger på et nullvekstmål i personbiltrafikken. Hvordan nullvekstmålet vi slå inn for 
trafikken knyttet til virksomheten innenfor planområdet er usikker, men det forventes at en generell 
nedgang i personbiltrafikken også vil få betydning lokalt. Tallene nedenfor er derfor trolig et 
overestimat. 

 Næringsareal 

m2 BRA 

Antall arbeidsplasser Kjøretøy pr. time 

Trafikkberegning i KU 10000 400 70 

Alternativ 0 5717 230 40 

Løsningsalternativet, 
inkludert bolig 

5717  230  50 (10 kj/t bolig) 

7.4.10.1 Samstilling og vurdering av konsekvenser 

 Nullalternativet K Løsningsforslaget K 

Turproduksjon 
lokalt 

230 arbeidsplasser vil generere 
40 kjt/t. Bortfall av p-plass 
tilsvarer om lag 40 kjt/t. 
Trafikkvekst = 0 kjt/t. 

0 230 arbeidsplasser og 32 boliger 
vil generere 50 kjt/t. Bortfall av p-
plass tilsvarer om lag 40 kjt/t. 
Trafikkvekst = 10 kjt/t 

- 

Trafikksikkerhet 
og kjøremønster 

Biltrafikk langs kaia fjernes. Biler 
kanaliseres rett inn i 
parkeringshuset. 

++ Biltrafikk langs kaia fjernes. Biler 
kanaliseres rett inn i 
parkeringshuset. 

++ 

Kollektivdekning Brygge for gratis byferge, og 
eksisterende kollektivholdeplass 
beholdes. Nye arbeidsplasser 
bidrar til å opprettholde og 
utvide kollektivtilbudet. 

+ Brygge for gratis byferge, og 
eksisterende kollektivholdeplass 
beholdes. Nye arbeidsplasser og 
boenheter bidrar til å 
opprettholde og utvide 
kollektivtilbudet ytterligere. 

++ 

Forhold for myke 
trafikanter 

 

Forholdene vil bedres ved at 
trafikk langs kaia opphører. 
Gang- og sykkelarealer 
etableres. 

+ Forholdene vil bedres ved at 
trafikk langs kaia opphører. Gang- 
og sykkelarealer etableres 
sammen med parkmessig 
opparbeidede arealer for 
opphold og rekreasjon. 

++ 
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Konklusjon: 

- Turproduksjonen vil øke lokalt som følge av flere mennesker og arbeidsplasser. Dette er isolert 

sett negativt, men fortetting i sentrale områder som dette bidrar til å redusere den regionale 

bilbruken.  

- Biltrafikken i selve planområdet fjernes. Dette bedrer trafikksikkerheten. Det er positivt. 

- Kollektivdekningen vil opprettholdes og utbyggingen kan danne grunnlag for et bedre tilbud. 

Det er positivt.  

- Gang- og sykkelarealer opparbeides adskilt fra personbiltrafikken. Det offentlige rommet langs 

elva oppgraderes. Det er svært positivt. 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsforslaget medføre noe mer trafikk (10 kjt/t). Flere beboere i 
området vil bidra til økt grunnlag for kollektivtilbudet og økt andel grønn mobilitet i en større 
sammenheng. Dette utgjør en middels positiv konsekvens (++) for transportutviklingen. 

7.4.11 Beredskap og ulykkesrisiko 

Siden boligene i løsningsforslaget ligger over 0-alternativet, vil selve høydeforskjellen endre vilkårene i 
en eventuell beredskapssituasjon der det f. eks. er behov for høydemateriell fra brannvesenet.  

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet gjør løsningsforslaget en beredskapssituasjon mer komplisert. Risikoen for at 
ulykker skal inntreffe vil ikke endres. Det er dermed liten negativ konsekvens (-). 

7.4.12 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred 

Planområdet ligger i sin helhet i en flomsone. Det vil være nødvendig å fylle opp byggegrunnen til 
flomsikkert nivå, eller gjøre andre avbøtende tiltak i forbindelse med realisering av både 0-alternativet 
og løsningsforslaget.  

Siden boligene i løsningsforslaget ligger over 0-alternativet, vil det ikke være noen forskjell mht. 
vurdering av flom eller havnivåendringer som følge av klimaendringer. 

Hele planområdet ligger også i et område der det er registrert leire med sprøbruddegenskaper. 
Forholdet er utredet gjennom planarbeidet, og det vil være mulig å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet 
ved å spunte mot elvebredden. Tre ekstra boligetasjer vil ikke utgjøre noen forskjell mht. 
områdestabiliteten. Det er gjort områdestabilitetsberegninger i forbindelse med planarbeidet, se 
vedlegg 8. Det skal gjøres en uavhengig kontroll av områdestabilitetsberegningene. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet endrer ikke løsningsforslaget forhold til klimaendringer eller skredrisiko. Det 
er dermed ingen konsekvens (0). 

7.4.13 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Levekårsundersøkelser viser at Kråkerøy nord legger seg i mellomsjiktet eller bedre på de aller fleste 
parametrene. Det er lav dødelighet og høy utdannelse. Hovedvekten av boliger innen levekårssonen 
består også av eneboliger (37,6 – 51,2%) og konsentrert småhusbebyggelse (24,3 – 29,7%), mens det er 
registrert 18,8 – 28,3% blokkbebyggelse i omådet.  
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Levekårskartleggingen er knyttet til bosted. 0-alternativet vil ikke påvirke levekårsstatistikken, mens 
løsningsalternativet vil bidra til å øke andelen blokkbebyggelse i levekårssonen. Erfaringsmessig har en 
del av den nye blokkebbyggelsen tiltrukket seg eldre mennesker fra nærområdet. Reguleringsplanen 
krever lav parkeringsdekning, noe som vil lede til økt gange og sykkelbruk.  

Det er ønskelig å legge til rette for litt større leiligheter som kan romme barnefamilier. 

Konklusjon: 

I motsetning til 0-alternativet bidrar løsningsforslaget til netto innflytting til levekårssonen, gjerne av 
unge mennesker som overtar eldre eneboliger. En utvidelse av boligtilbudet i levekårssonen vil bidra til 
større mobilitet i befolkningen og trolig føre til en utjevning av levekår på lengre sikt.  

Økt kontakt mellom mennesker av ulik alder og med ulikt utdanning- og inntektsnivå er positivt for 
folkehelsen. En sentral beliggenhet senker barrieren for å sykle og gå, noe som bidrar til økt folkehelse. 

Dette utgjør en middels positiv konsekvens (++) for folkehelsen. 

7.4.14 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett 

Ved en realisering av både i 0-alternativet og løsningsforslaget, vil elvebredden tilrettelegges med 
parkanlegg og gang- og sykkelvegnett som er tilgjengelig for alle. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet endrer ikke løsningsforslaget tilgjengeligheten til uteområder eller gang- og 
sykkelvegnett. Det er dermed ingen konsekvens (0) i forhold til tilgjengeligheten. 

7.4.15 Barn og unges oppvekstsvilkår 

Området er ikke egnet som lekeområde i dag. Ved en utbygging i området, vil det tilrettelegges for 
rekreasjon og uteopphold i planområdet. Kaia og arealene langs elverommet vil oppgraderes både i 0-
alternativet og i løsningsforslaget. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet bidra til at det menneskelige nærværet vil være 
tydeligere større deler av døgnet. Dette er positivt for barn og unges vilkår. Dette utgjør en positiv 
konsekvens (+). 

7.4.16 Kriminalitetsforebygging 

Området framstår i dag som litt forfallent og folketomt, noe som kan bidra til kriminalitet. Kaia og 
arealene langs elverommet vil oppgraderes både i 0-alternativet og i løsningsforslaget, noe som bidrar 
til trivsel og aktivitet. Økte kvaliteter i det offentlige rom øker også barrieren for å begå kriminalitet. 
Planen krever at et nybygg trekkes noe unna de bestående industrihallene. Dette skaper arealer som er 
vanskelig å overvåke når det ellers ikke er aktivitet i området.  

Forskjellen på utredningsalternativene er at løsningsalternativet legger opp til at det etableres boliger 
innenfor planområdet. Dette bidrar til eierskap, aktivitet og overvåkenhet for hva som skjer rundt 
bygningsmassen - også etter kontorenes stengetid. Menneskelig nærvær bidrar til redusert kriminalitet. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet åpne for økt eierskap og utendørs aktivitet som vil virke 
kriminalitetsforebyggende. Dette utgjør en middels positiv konsekvens (++). 
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7.4.17 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

Utformingen av ny arkitektur i planområdet må vurderes i sammenheng med kulturminner og 
kulturmiljø. Forholdet til NB!-området har sammen med den kulturhistoriske analysen preget prosessen 
som ligger bak løsningsforslaget. Det er kulturmiljøet rundt maskinhallen, smia og kranfundamentet som 
er viktigst innenfor selve planområdet, og ny bebyggelse må tilpasses dette. Siden maskinhallene i seg 
selv ikke kan være forbildet for nye bygg i området, vil det være nødvendig å se på historien og 
nærområdet for å komme fram til et nybygg som kan formidle historien og som er tilpasset 
strøkskarakteren. 

 

Figur 42 Mulig fasadeinndeling og to eksempler på materialvalg. Begge alternativer viser en lett topp over en tung base. 

Figur 43 Administrasjonsbygningens fasadeutforming kan minne om fasadene som er vist i mulighetsstudiet. 

I tillegg til maskinværste og smia utgjør administrasjonsbygget til FMV en viktig del av NB!-området. 
Både plasseringen og utformingen gir bygget et monumentalt preg. Administrasjonsbygget henvender 
seg sydover, og er godt synlig i landskapsbildet fra Kråkerøysiden. Sett fra planområdet, eller bysiden, 
er imidlertid bygget mindre synlig på grunn av annen bebyggelse. Fra Værstebrua kan man så vidt se 
antennene på taket stikke opp, mens man fra bakkeplan ved elvefronten bare ser maskinhallene og 
Værste brygge. Selv om det visuelt sett ikke er kontakt mellom administrasjonsbygget og den nye 
bebyggelsen innenfor BKB1, vil det, i lys av den tidligere funksjonen være naturlig å se byggene i 
sammenheng med identitet og strøkskarakter. Riksantikvarens strategi for forvaltningen av NB!-
områder er i ferd med å dreie mot at nybygg skal tilpasses det eksisterende framfor å kontrastere. Et 
nybygg innenfor BKB1 kan derfor tjene på å ta elementer fra administrasjonsbygget, eller andre 
bygningshistoriske kontekster, opp i seg. Det er vanskelig å konkretisere hvilke elementer dette skal 
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være. Et nybygg skal heller ikke konkurrere med hverken de monumentale maskinhallene eller 
administrasjonsbygget. Målet er å komme fram til ny bebyggelse som tilpasses eksisterende bebyggelse, 
gjennom en fortolkning av eksisterende bebyggelse og historien på stedet.  

En tilnærming som gikk igjen i alternativvurderingene som ble gjort forut for løsningsforslaget, var å 
inndele både fasade og funksjon i relasjon til maskinhallenes gesims ved å legge næringsarealene til en 
«tung base» overbygget med et luftigere fasadeutrykk for boligfasadene. Eksemplene i figur 41 viser 
dette sammen med en repetitiv fasadeinndeling og mulige materialvalg med referanser til 
administrasjonsbygget. Nullalternativet vil til sammenligning bare inneholde den tunge basen. 

Konklusjon: 

I forhold til 0-alternativet vil løsningsalternativet bygge på den samme estetikken. 
Reguleringsbestemmelsene krever at bygget skal framstå som en helhet, der de øverste etasjene er 
tonet ned. Med tanke på arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet utgjør en ingen 
konsekvens (0). 

  

7.5 Samstilling av konsekvenser 

Tema Konsekvens Kommentar 

Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven (0)  

Økosystemtjenester (++) Økt bruk av elverommet 

Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål  (+++) Reduserte utslipp i en større 
sammenheng 

Kulturminner og kulturmiljø (-) Ny bebyggelse innenfor BKB1 vil etter 
løsningsalternativet bygges høyere enn 
i 0-alternativet. 

Friluftsliv (++) Økt tilrettelegging i elverommet 

Landskap (-) I forhold til 0-alternativet vil 
løsningsalternativet kaste litt lenger 
skygge. 

Forurensning (utslipp til luft, herunder 
klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, 
samt støy) 

(+++) Det totale utslippet av f. eks. 
klimagasser reduseres 

Vannmiljø, jf. Vannforskriften (0)  

Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser (0)  

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger (++) Fortetting gir bedret grunnlag for 
kollektivtilbudet og økt andel grønn 
mobilitet. 

Beredskap og ulykkesrisiko (-) Høye bygg gir en mer komplisert 
beredskapssituasjon. 

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 

(0)  

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

(++) Et utvidet boligtilbud bidrar til økt 
mobilitet og folkehelse. 
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Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelvegnett 

(0)  

Barn og unges oppvekstvilkår (+) Boliger bidrar mer voksenkontakt i 
området. 

Kriminalitetsforebygging (++) Boliger fører til økt eierskap og 
utendørs aktivitet som vil virke 
kriminalitetsforebyggende 

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og 
kvalitet. 

(0)  

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 

8.1.1 Avvik fra byområdeplanen 

o Reguleringsplanen stiller krav til færre parkeringsplasser enn kommuneplanens arealdel. Dette 
vil bidra til at området blir mindre bilbasert, noe som bygger opp under sentrale myndigheters 
målsettinger. 

o Byområdeplanen legger til grunn at tiltak i området «underordne seg» den monumentale 
industribebyggelsen. Det legges opp til bebyggelse som er høyere enn maskinhallenes gesims. 
Dette kan vurderes som et avvik fra overordnet plan. Det er gitt reguleringsbestemmelser som 
sørger for at ny bebyggelse skal respektere eksisterende bebyggelse.  

8.2 Landskap 

Fjernvirkningen vil i liten grad endres av tiltaket, da det er inntrukket. Maskinhallene vil fremdeles 
dominere synsfeltet, sett fra nærområdet. 

8.3 Stedets karakter 

Karakteren på stedet endres ved transformasjonen fra oppgruset parkeringsplass til næringsbygg med 

boliger. Kaifronten som i dag er forfallen, vil opprustes til et attraktivt gangareal.  

8.4 Byform og estetikk 

Reguleringsbestemmelsene krever at arkitekturen gis en utforming og et materialvalg som bygger opp 

under stedets byform og estetikk.  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at kranfundamentet og fortøyningssystemer langs kaia skal 

bevares eller rekonstrueres. 

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 
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§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Med 
unntak av registrering av en lomvi (truet fugleart) på parkeringsplassen ved Værstebrua, er det ikke 
registrert forekomster av truede eller svartelistede dyr eller planter, viktige naturtyper eller 
kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. Hele planområdet er bebygd eller 
asfaltert/gruslagt, og er uten vegetasjon.  

Det er registrert grunnforurensing i deler av Værstområdet. Situasjonen overvåkes kontinuerlig. I 
forbindelse med utbygging vil det gjøres en detaljert kartlegging av grunnforholdene innenfor 
planområdene for å avdekke om det er nødvendig å skifte ut massene. Det vil utarbeides en tiltaksplan 
som skal legge rammene for grunnarbeidene, slik at utilsiktet spredning av eventuell forurensing ikke 
slipper ut. 

Vi anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske interesser.  

§ 9. Føre-var-prinsippet 

Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent. 

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis nedbygging av 
landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Denne utbyggingen skjer som en fortetting av 
eksisterende bebyggelse. Alternativet til fortetting ville kunne ha vært å ta i bruk ubebygde 
naturområder i et mindre sentralt område.  

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Bortsett fra eventuelle tiltak for å hindre forurensing ved håndtering av massene i området, er det ikke 
behov for spesielle teknikker eller driftsmetoder i forbindelse med utbygging og framtidig bruk av 
området.  

8.6.1 Naturverdier 
Ikke relevant 

8.6.2 Biologisk mangfold 
Ikke relevant 

8.6.3 Verdifull vegetasjon 
Ikke relevant 

8.6.4 Viltinteresser 
Ikke relevant 

8.6.5 Økologiske funksjoner osv  
Tiltak innenfor planområdet forutsetter at det ryddes opp i grunnforurensing fra tidligere industri. 

Dette vil forhindre spredning av eventuell grunnforurensing som kan tas opp i næringskjeden. 
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8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planen sørger for at område som i dag åpner for blandet trafikk, vil stenges for personbiltrafikk. Kaia 

opprustes med gangarealer, sykkelvei og treningsapparater for rekreasjon. Disse tiltakene bidrar til å 

bygge opp under målsettingen i overordnet plan, som viser kyststi over området. 

8.8 Uteområder 

Uteområdene opprustes fra parkering til rekreasjonsområde som er åpne for allmennheten.  

8.9 Trafikkforhold 

8.9.1 Veiforhold 
Kjøreveisystemet endres i liten grad, men kjøremulighet inn mot BKB1 reduseres til nyttetransport. 

8.9.2 Trafikkøkning/reduksjon 
Trafikken til selve planområdet vil reduseres ved at eksisterende parkering fjernes. Byggetiltak 

innenfor BKB1 vil medføre en trafikkøkning lokalt. Denne trafikkøkningen vil påvirke fylkesvegnettet 

som er dimensjonert for denne trafikkøkningen.  

8.9.3 Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet endres ikke, men vil kunne utvide reisetilbudet ved at området tilføres beboere og 

arbeidsplasser.  

8.10 Barns interesser 

Nedbygging av området berører ikke arealer som er i bruk, eller er egnet for lek og rekreasjon. En 
bieffekt av utbyggingen er at det uterommet blir parkmessig opparbeidet, og frigjort for 
personbiltrafikk.  

8.10.1 Sosial infrastruktur 

Økt innflytting vil på sikt lede til behov for større skolekapasitet i området og sentrum for øvrig. Det 
antas at de fleste av første beboerne i området ikke har barn i skolepliktig alder. Boligene i tilstøtende 
område, Værste brygge, ble hovedsakelig solgt til mennesker i 60-årene. Gjennomsnittsalderen på 
kjøperne var 59 år, så det forventes ikke at skolekapasiteten blir presset med det første. 

8.10.2 Skolekapasitet 
Det vil etableres rundt 27 nye boenheter. Dette vil bidra til å presse skolekapasiteten i området.  

8.10.3 Barnehagekapasitet 
Det vil etableres rundt 27 nye boenheter. Dette vil bidra til å presse barnehagekapasiteten i området.  

8.11 Universell tilgjengelighet 

Tiltak innenfor planområdet vil utformes i tråd med kravene til universell utforming. De stedlige 

forholdene er godt egnet for universelt utformede tiltak.  
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8.12 Energibehov – energiforbruk 

Tiltaket vil utformes som nybygg med strenge krav til energibruk. Bygget vil tilknyttes 

fjernvarmeanlegg, og det kan alternativt være mulig å hente varme fra elva. Den sentrale 

lokaliseringen gjør at energibehovet knyttet til transport vil være mindre enn om tiltaket lå mindre 

sentralt.  

8.13 ROS 

8.13.1 Rasfare 
En belastning av grunnen i området, kombinert med faren for erosjon fra elva, utgjør en mulighet for 

at områdestabiliteten kan reduseres. Det er gjort beregninger av områdestabiliteten, som konkluderer 

med at man ved å spunte mot elva vil kunne bedre situasjonen. En realisering av planen medfører 

derfor ikke fare for utglidning. 

8.13.2 Flomfare 
Området er flomutsatt, ved at mye av arealet ligger under 2,5 m o.h. Det er nødvendig med heving av 

terrenget, og plassering av nye bygg på flomsikkert nivå over 2,5 m o.h. Alternativt kan tiltakene 

opparbeides i en flomsikker utførelse.   

8.13.3 Vind 
En utbygging i området vil i liten grad endre vindforholdene. Beplantning langs elvefronten vil kunne 

bidra til å bedre mikroklimaet.  

8.13.4 Støy 
Støyberegninger viser at det vil være mulig å anlegge felles støyfrie leke- og uteoppholdsarealer over 

deler av bebyggelsen. Mot nordvest er trafikkstøyen beregnet til 56 dB LDEN. Siden dette er over 

tiltaksgrensen på 55 dB LDEN, er det gitt en avviksbestemmelse som tillater etablering av boliger i gul 

støysone, under forutsetninger av at alle boenheter gis en stille side. Til tross for støybelastningen vil 
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det opparbeides sørvestvendte balkonger med gode kvaliteter. Her vil støyen kunne avbøtes med f. eks. 

innglassing av balkonger kombinert med lydabsorbenter i balkongtaket. Det vil være nødvendig med en 

detaljprosjektering av avbøtende tiltak mot støy, for å imøtekomme kravene som stilles i 

reguleringsbestemmelsene. Ut fra tilgjengelige kart ser forholdene ut til å være relativt gode mht. 

trafikkstøy.  

Figur 44. Utsnitt fra støyberegningen (vedlegg 7). Figuren viser at det vil finnes tilstrekkelig med støyfrie uteoppholdsarealer 
ved de planlagte boligene mellom stadion og insdustrihallene. Beregningshøyden er fire meter. Cowi AS 2018. 
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Med beliggenheten ved stadion vil også uteliv og idrettsaktiviteter bidra med støy. Støyen fra stadion er 

også ledsaget av belysning av fotballbanen. Hyppigheten på fotballkamper og andre arrangementer vil 

variere over tid, men det arrangeres anslagsvis 10 fotballkamper hver mnd. om ettermiddagen og tidlig 

kveld. At det vil foregå aktiviteter på stadion vil være forutsigbart for beboere som flytter inn, og det vil 

være mulig å orientere seg om når større arrangementer skal finne sted. Det er mulig å oppnå gode 

bomiljøer ved å skjerme boligene for både lys og støy fra stadion. For å imøtekomme støykravene i 

planen, kreves det at minst 50% av alle støyfølsomme rom i alle boenheter skal ha minst ett vindu med 

støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55 dB). Enkelte av boenhetene vender bare mot elva, men de fleste 

(18 av 27) skal være dobbeltsidige, og vender både mot elva og mot stadion. Det er da, om man ikke vil 

følge kampen, mulig å oppholde seg på siden som vender mot elva mens fotballkampen pågår. 

Leilighetene vil opparbeides med solavskjerming som også vil kunne skjerme for lysarmaturen på 

stadion. De senere årene er det også blitt utarbeidet nye typer arenaarmatur som i mindre grad sprer 

lyset. Planen stiller ikke krav om at det skal etableres nytt lysanlegg på stadion. Forholdet til stadion er 

uansett forutsigbart for beboerne som flytter inn, og vil for spesielt interesserte kunne være attraktivt. 

8.13.5 Luftforurensning 
Med utgangspunkt i vindforhold, topografi og forurensningskilder, er det utarbeidet en rapport 

(vedlegg 6) som konkluderer med at forholdene på stedet vil være gunstige. Den største 

konsentrasjonen av luftforurensing i nærområdet vil være ved tunellutløpet i Jens Wilhemsens gate. 

8.13.6 Forurensning i grunnen 
Grunnen i området er forurenset. I forbindelse med tiltak etter planen må det utarbeides en 

tiltaksplan, som beskriver hvordan masser i området skal håndteres for å unngå grunnforurensing.  

8.13.7 Beredskap og ulykkesrisiko 
Det er ingen kjente tema som tilsier at det er nødvendig å etablere særskilt beredskap. Området 

opparbeides og dimensjoneres slik at brannbil vil kunne betjene planområdet. Rømningsveier fra 

stadion vil opprettholdes som i dag.  

Figur 45. Figuren viser trafikkstøyberegninger mot fasadene til Dreieværste. Illustrasjon "a" er med et framtidig tårn vest for 
planområdet, "b" uten. Uten tårn vil trafikkstøybelastningen øke 1 dB. Cowi AS 2018. 
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8.14 Jordressurser/landbruk 

Ikke relevant 

8.15 8.16 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket innebærer utvidet bruk av eksisterende teknisk infrastruktur.  

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Flere beboere med behov for skoleplass elle hjemmehjelp vil påføre kommunen kostnader. På en annen 
side vil tiltaket bidra med både arbeidsplasser og boliger for potensielt gode skattebidragsytere.   

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen vil bidra til å etablere flere sentrumsnære arbeidsplasser innenfor kunnskapsbedriftsegmentet. 
Sammen med det eksisterende høyskole, helse og konsulentmiljøet som allerede er etablert i denne 
delen av byen, vil ytterligere lokaliteter forsterke fagmiljøene og mulighetene for næringsutvikling og 
ytterligere arbeidsplassvekst, noe det er mangel på i Fredrikstad. 

8.18 Interessemotsetninger 

I denne saken er det en interessemotsetning mellom vern og utvikling. For å utvikle området og skape 
et område som er godt for både mennesker, miljø og næringsliv, er det gunstig at det legges opp til en 
kombinasjon av funksjoner. I dette spesielle tilfellet er det nødvendig å gå i høyden for å få til dette.  

Utviklingen vil kunne være i konflikt med kulturvernet dersom nybygg ikke formes på en måte som 
respekterer det bestående.  

8.19 Avveining av virkninger 

Ønsket om å bevare bygningsmiljøet settes opp mot behovet for å bygge høyere enn maskinhallene for 
å legge til rette for et utvidet undervisnings- og forskningsmiljø, kombinert med etableringen av nye 
kunnskapsbedrifter og nye boliger. Planen er utformet som et kompromiss der hensynet til 
kulturminnene og stedsidentiteten er ivaretatt, samtidig som de nye funksjonene også får sitt behov 
dekket.  

9 Innkomne innspill 
Sammendrag av merknadene er gjengitt vedlegg til planbeskrivelsen. 

10 Vedleggsoversikt 
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen: 
 

1. Renovasjonsteknisk plan, datert 18.10.2018.  
2. Sammendrag av innspill til planarbeidet, 03.06.2018. 
3. Illustrasjonsplan, soldiagram og snitt. 
4. Kulturhistorisk analyse 
5. Konsekvensutredning trafikk, datert 20.11.2017.  
6. Utredning luftkvalitet, 28.08.2015 
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7. Støyberegninger, datert 23.05.2018 
8. Områdestabilitet, datert 01.06.2018 
9. Tiltaksplan grunnforurensning, datert 12.09.2018 

10. Områdestabilitet, 3-partskontroll datert 14.06.2018  
 

 


