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Saksnr.: 2016/13036 
Dokumentnr.: 219 
Løpenr.: 17785/2019 
Klassering: Lørjekaia 
Saksbehandler: Marit Torp Hansen 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 02.04.2019 23/19 
Bystyret 02.05.2019 43/19 

 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Lørjekaia  
planID 01061163 - Kråkerøy                                                                                            
Forslagsstiller: Værste utvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Lørjekaia planID 01061163, plankart datert 01.10.2018, sist 
revidert 06.03.2019 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.06.2018, sist 
revidert 06.03.2019. 

2. Regulerings- og byggesakssjefen gis fullmakt til å behandle søknad om byggetillatelse 
innenfor område BKB1. 

3. Rådmannen anbefaler bystyret å starte opp prosess med oppheving av gjeldende 
reguleringsplan Endring for del av område 6, Værste planID 01061080, vedtatt 
19.03.2015. 

 
Fredrikstad, 25.03.2019 
 

Planutvalgets behandling 02.04.2019: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Planutvalgets innstilling 02.04.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Lørjekaia planID 01061163, plankart datert 01.10.2018, sist 
revidert 06.03.2019 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.06.2018, sist 
revidert 06.03.2019. 

2. Regulerings- og byggesakssjefen gis fullmakt til å behandle søknad om byggetillatelse 
innenfor område BKB1. 

3. Rådmannen anbefaler bystyret å starte opp prosess med oppheving av gjeldende 
reguleringsplan Endring for del av område 6, Værste planID 01061080, vedtatt 
19.03.2015. 

 
 

Bystyrets behandling 02.05.2019: 

Følgende stilte spørsmål ved sin habilitet: 
Terje Moland Pedersen sitter i styret i Værste AS. 
Et enstemmig Bystyre erklærte ham inhabil i saken (jfr.fvl § 6.1 ledd bokstav e, punkt 2) 
Vara Krishna Chudasama. 
 
Terese Troy Prebensen  
Hennes tidligere arbeidsgiver FEAS er en av eierne i Værste AS. I tillegg er hennes nåværende 
arbeidsgiver (banken) leietager av Værste og kunde i banken. Hun sitter i tillegg i styret i 
Eiendomsmegler 1 som er samarbeidspartner med Værste. 
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Ordfører redegjorde for kommuneadvokatens vurdering. 
Et enstemmig Bystyre erklærte henne inhabil (jfr.fvl § 6.2.ledd). 
Vara Svein Høiden. 
 
Kirsten Mostad Pedersen. 
Hennes ektemann Terje Moland Pedersen er styreleder i Værste AS. 
Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil (jfr.fvl § 6.2 ledd). 
Vara Eileen Dvergsdal. 
 

Trond Svandal (V) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Venstre støtter utbygging, men er kritiske til at prosjektet tilsynelatende får en for massiv 
arkitektonisk utforming. Et nytt bygg må etter vår mening ikke bli for massivt mot elvefronten, 
og underordne seg de gamle hallene fra FMV. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Protokolltilførselen ble godkjent. 
 

Bystyrets vedtak 02.05.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Lørjekaia planID 01061163, plankart datert 01.10.2018, sist 
revidert 06.03.2019 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.06.2018, sist 
revidert 06.03.2019. 

2. Regulerings- og byggesakssjefen gis fullmakt til å behandle søknad om byggetillatelse 
innenfor område BKB1. 

3. Rådmannen anbefaler bystyret å starte opp prosess med oppheving av gjeldende 
reguleringsplan Endring for del av område 6, Værste planID 01061080, vedtatt 
19.03.2015. 

 
Fredrikstad, 07.05.2019 
Rett utskrift 
 
Yvonne Meidell 
Møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Marit Torp Hansen, Seksjon for kultur, miljø og 

byutvikling. 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og 

byutvikling. 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Lørjekaia planID 01061163, plankart datert 01.10.2018, sist 
revidert 06.03.2019 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.06.2018, sist 
revidert 06.03.2019. 

2. Regulerings- og byggesakssjefen gis fullmakt til å behandle søknad om byggetillatelse 
innenfor område BKB1. 
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3. Rådmannen anbefaler bystyret å starte opp prosess med oppheving av gjeldende 
reguleringsplan Endring for del av område 6, Værste planID 01061080, vedtatt 
19.03.2015. 

 
Sammendrag 
Forslag til detaljregulering for Lørjekaia er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS på 
vegne av Værste Utvikling AS. 
 
Planområdet ligger på Kråkerøysiden av Fredrikstad sentrum og utgjør ca. 16 daa. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert kontor/undervisning/bolig i 
BKB1 og kontor/undervisning i BKB2. 
 
Planforslaget vil innebære en omregulering av deler av «Reguleringsplan for Værste planID 
0106468» og «Endring for del av område 6, Værste planID 10161080».  
 
Planarbeidet er kunngjort og varslet igangsatt 05.07.2017. 
 
Da varslet planarbeid den 05.07.2017 var vurdert etter gammel forskrift om 
konsekvensutredninger, ble planarbeidet kunngjort og varslet igangsatt på nytt 02.02.2018. 
 
Planarbeidet er nå vurdert i henhold til ny KU-forskrift av 01.07.2017. Tiltaket er vurdert til å 
utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram i henhold til forskriftens § 8, da 
planarbeidet vil kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
Det ble ikke varslet oppstart av planarbeid med utbyggingsavtale i samband med varsling av 
oppstart av planarbeid. Det opplyses at det vil allikevel være nødvendig å inngå en 
utbyggingsavtale for kommunal overtakelse av offentlige anlegg, som kaia og annen teknisk 
infrastruktur. 
 
Planarbeidet ble varslet under navnet «Detaljregulering av Stadion nord». Planens navn er 
siden endret til «Detaljregulering av Lørjekaia». 
 
Planområdet omfattes av kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. Denne 
planen er under rullering og skal innlemmes i fremtidig versjon av kommuneplanens 
arealdel.  

Forslaget til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget den 17.10.2018, sak 
107/18, vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 26.10.2018 til 
10.12.2018. 
 
Det kom inn 10 innspill. Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
har varslet innsigelse til planforslaget. 
 
Planforslaget er omarbeidet for å imøtekomme vegvesenets og NVEs innsigelse. Det 
foreligger nå ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Mottatte innspill er tatt til følge på en rekke områder. 
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 01.10.2018, sist revidert 06.03.2019  
3 Reguleringsbestemmelser datert 05.06.2018, sist revidert 06.03.2019  
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4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 01.10.2018, sist revidert 
06.03.3019 

 

5 Soldiagram, illustrasjonsplan og snitt (ikke juridisk bindende)  
6 Kulturhistorisk analyse  
7 Konsekvensutredning trafikk, datert 20.11.2017  
8 Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med plankonsulentens kommentar, 

datert 19.12.2018 
 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2016/13036. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS på vegne av Værste utvikling 
AS. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert kontor/undervisning/bolig i 
BKB1 og kontor/undervisning i BKB2. 
 
Overordnet planstatus 
Planområdet omfattes av kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. Denne 
planen er under rullering og skal innlemmes i fremtidig versjon av kommuneplanens 
arealdel.  
 
I gjeldende kommunedelplan for byområdet er området avsatt til fremtidig sentrumsformål og 
kollektivknutepunkt (fergeleie), med hensynsoner flomfare, naturmiljø og kulturmiljø. 
Eksisterende bebyggelse er angitt som bevaringsverdig kulturmiljø på egen illustrasjon. 
 
Gjeldende reguleringssituasjon. 
Planområdet omfattes av:  
- Reguleringsplan for Værste planID 0106468, vedtatt 30.05.2001.  
- Endring for del av område 6, Værste planID 01061080, vedtatt 19.03.3015.  
I tillegg grenser planområdet 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. 
 
Det opplyses at plangrensen er avstemt mot de tilstøtende planområdene, med unntak av 
den nordre avgrensningen i elva. Denne følger eiendomsgrensen slik den fremkommer i 
matrikkelen. Den nordre grensen avviker derfor noe fra «Trosvikstranda». 
 
Øvrig planarbeid i området 
Det pågår reguleringsarbeid rett vest for planområdet ved detaljregulering med navnet 
«Tomt 1.7». Hensikten med planen er å legge til rette for kontorarbeidsplasser og/eller 
offentlig/privat tjenesteyting. 
 
Avvik fra overordnede planer 
Plankonsulenten opplyser at planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene for 
overordnede planer bortsett fra følgende punkter:  
- Hensynssone H570_57 i plan for byområdet 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. 
 
- Avgrensningen av H570_57 er ikke videreført i revidert plan. Hensynssonen er i stedet  
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  avgrenset i tråd med reguleringssituasjonen, i tillegg til at den er utvidet til å omfatte  
  kranfundamentet og skinnegangen langs kaifronten.  
 
- 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 Fredrikstad 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 
  det tilrettelagt for økt bilbruk, noe som er i strid med f. eks. «Statlige planretningslinjer for  
  samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging». 
 
- Kaia SK er delvis lagt opp til 1 meter 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 i øst og vest på en naturlig måte. 
 
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 kote +17,40. 
  Planen åpner for bebyggelse opp til kote +27. 
 
NB!-registeret.  
Planområdet inngår i Riksantikvarens database «NB!-registeret», som er en database med 
oversikt over kulturminner med nasjonal interesse i byer og tettsteder i Norge. Registeret 
omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Kråkerøysiden av Fredrikstad sentrum. 
 
Planområdet er i dag bebygd med «smia» som sammen med Fredrikstad stadions bakside 
og maskinverkstedet avgrenser en plass. 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 som gangadkomst og nødutgang for stadion. Det 
lagres også en del utstyr i området. 
 
På området er det et gammelt kranfundament. 
 
Hele planområdet er bebygd, asfaltert eller gruslagt, og er uten vegetasjon. 
 
Plassen mellom industrihallene og området mot Værstebrua brukes til daglig for 
avgiftsbelagt parkering. 
 
Smia rommer deler av Høgskolen i Østfold med avdeling for helse- og sosialfag og avdeling 
for ingeniørfag. 
 
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. 
 
Området i seg selv danner en flate som heller svakt ned mot elvebredden. 
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Elvefronten utgjør en del av «kyststien», som sammen med «Glommastien» danner en mer 
eller mindre sammenhengende trase 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. 
 
For mer utfyllende beskrivelse av eksisterende forhold vises det til kapittel 5 i 
planbeskrivelsen. 
 
Arealene eies av Acina AS, Værste utvikling AS og Feliz AS, Ravn AS som igjen 
kontrolleres av Værste AS. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Området er regulert til følgende: 
PBL § 12-5 Arealformål  
1. Bebyggelse og anlegg:  
Kombinert bebyggelses og anleggsformål (BKB1-2)    4109 m² 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
Kjøreveg (SKV) 
Fortau (SF)          
Gangvei/gangareal/gågate (SGG1-2)   
Annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT1-3)  
Kai (SK)                                                                                           

  612 m²  
    67 m² 
3506 m² 
  219 m² 
  691 m² 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone:  
Farleder (VF) 
Havneområder i sjø (VHS) 

6644 m² 
  270 m² 

 
PBL § 12-6 Hensynsoner:  
Frisiktsoner H140 (inngår i annet arealformål).  
Bevaring kulturmiljø H570 (inngår i annet arealformål). 
Ras- og skredfare H310 (inngår i annet arealformål)  
Flomfare H320 (inngår i annet arealformål).  
Støy, gul sone H220 (inngår i annet arealformål).  
Hensyn landskap elverom H550 (inngår i annet reguleringsformål). 
 
Planområdet utgjør totalt ca. 16 daa. 
 
Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet.  
 
Det opplyses i planbeskrivelsen at hovedgrepet i planen er å kunne utnytte de svært sentralt 
beliggende ubebygde arealene ved Fredrikstad stadion på en måte som styrker 
næringslivsutvikling, og som generer et bredt spekter av arbeidsplasser i kombinasjon med 
boliger. Blandingen 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. 
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. 
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Videre opplyses det at planen i all hovedsak er 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. 
 
For mer utfyllende beskrivelse av de forskjellige arealformålene vises det til kapittel 6 i 
planbeskrivelsen. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planarbeidet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). 
 
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.  
Plankonsulenten opplyser at selv om det planlegges for denne arealbruken, vil ikke 
bruksarealene for disse formålene overstige 15 000 m². Tiltaket omfattes ikke av vedlegg I, 
nr. 24 og 30, og det utløses derfor ikke krav om KU med planprogram etter forskriftens § 6. 
 
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.  
Plankonsulenten opplyser at tiltaket også er forbundet med komplekse problemstillinger mht. 
fysiske forhold, samferdsel, estetikk og byutvikling. Tiltaket må derfor vurderes etter 
forskriftens § 10. 
 
Forskriftens § 10: «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn».  
Plankonsulenten opplyser at 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.  
 
Konsekvensutredningen. 
Det er utført konsekvensutredning av tiltaket. Utredning av utredningstemaer og 
oppsummering av konsekvensen for de ulike temaer framgår i kapittel 7 i planbeskrivelsen. 
 
Det er i konsekvensutredningen utredet 2 alternativer: 0-alternativet (referansealternativet) 
og alternativ 1 (løsningsforslaget). 
 
Det er redegjort for følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen: 
• Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 
• Økosystemtjenester 
• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn,  
  samt støy) 
• Vannmiljø, jf. vannforskriften 



Side 8 av 33 
 

• Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom  
  og skred 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
• Barn og unges oppvekstsvilkår 
• Kriminalitetsforebygging 
• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
 
I konsekvensutredningen er utredningstemaene behandlet hver for seg. Det er gjort en 
oppsummering av de samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere 
negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, er vurdert. 
 
For mer utfyllende beskrivelse vises det til planbeskrivelsen. 
 
Forholdet til naturmangfoldloven (plankonsulentens vurdering) 
§ 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 planområdet 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. 
Plankonsulenten anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på 
viktige, biologiske interesser. 
 
§ 9. Føre-var-prinsippet 
Etter plankonsulentens vurdering vil virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet i 
hovedsak være kjent. 
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Etter plankonsulentens vurdering vil denne utbyggingen skje 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: 
Etter plankonsulentens vurdering anses det ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende 
tiltak. 
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Plankonsulenten anfører at 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. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse.  
ROS-analysen viser at det er 13 aktuelle hendelser som medfører en vurdering av om det 
skal settes inn konkrete tiltak:  



Side 9 av 33 
 

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 i hht. geoteknisk 
rapport. 
Hendelse 4 og 5. Elveflom/tidevannsflom: Under hendelse 4 og 5 vises det i 
planbeskrivelsen flomsonekart 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. Nevnte 
kart 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 for eksempel ingen boliger vil ha kontakt med grunnplanet.  
Tiltak: Det vil legges radonsperre, og det kan være aktuelt å drenere luften under 
bygningene. 
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 forurensning. Boligbebyggelsen vil delvis vende mot Fredrikstad 
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 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.  
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. 
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Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk. Økt trafikk medfører støy. 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-/påkjørsel og 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 i henhold til 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 på grunn av 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. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 26.10.2018 til 10.12.2018. 
Det er mottatt 10 innspill. Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
hadde innsigelse til planforslaget. Innspillene og innsigelsene er gjengitt og kommentert 
nedenfor. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer. 
 
1. Særutskrift eldrerådet, sak 47/18 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 
44/18. 
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering utover å påpeke 
viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
 
2. Bane Nor, brev datert 22.11.2018. 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser, og Bane Nor har derfor ingen merknader. 
 
3. LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter), brev datert 01.12.2018. 
For å ivareta sikkerheten for myke trafikanter og sjåførenes arbeidsmiljø er det viktig å legge 
til rette med nødvendig areal for adkomstveier til varemottak, henting av 
varer/vareleveranser for store kjøretøy.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Vei fram til ordinært varemottak berøres ikke av planarbeidet og kommer ikke i konflikt 
med planlagte anlegg for myke trafikanter. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
4. Hafslund Nett AS, brev datert 03.12.2018. 
Hafslund Nett viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet. 
I uttalelsen ble det ved en feil opplyst at Hafslund Nett har områdekonsesjon i området som 
omfattes av reguleringsplanen. Hafslund Nett drifter kun regionalnettet i denne delen av 
Fredrikstad. Hvorvidt det er behov for en ny nettstasjon må avklares med Norgesnett AS 
som har områdekonsesjon i dette området. 
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Plankonsulentens kommentar: 
Høyspentkabelen ligger om lag 30 meter fra planområdet, og det er nylig gjort 
tiltak i området der kabelen er lagt. Traseen berøres dermed ikke av planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
5. Statens vegvesen, brev/innsigelse datert 07.12.2018. 
Statens vegvesen fremmer innsigelse på grunn av at planforslaget regulerer til parkering 
inntil Værstebrua. 
 
Uttalelse med innsigelse i rollen som vegadministrasjon for Østfold fylkeskommune. 
 
Parkering inntil Værstebrua - innsigelse 
På grunn av at planforslaget regulerer parkeringsplasser inntil brua som fører til negative 
konsekvenser for vei- og trafikkinteresser, ser Statens vegvesen det nødvendig å fremme 
innsigelse til planforslaget. Det bes om at de markerte parkeringsplassene inntil brua blir tatt 
ut av plankartet og at arealet inntil brua mellom kjøreveien SKV og brua ikke blir avsatt til 
SPP parkeringsplasser. Statens vegvesen mener at arealet SPP i stedet må avsettes til 
annen veggrunn – tekniske anlegg eller lignende. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Merknadene tas til følge. Parkeringsplassene SPP tas ut av planen, og 
omgjøres til annen veggrunn – tekniske anlegg. 
 
(Statens vegvesen) 
Byggegrense mot fylkesveg 108. 
Påpeker at det ikke er foreslått byggegrenseavstand mot fv. 108. Innenfor areal SGG1 
åpnes det for renovasjon, parkering for bevegelseshemmede og funksjoner knyttet til 
rekreasjon. Vegvesenet har tidligere akseptert at det kan legges til grunn en byggegrense på 
20 meter, målt fra midt i nordgående kjørebane. Faste installasjoner knyttet til renovasjon og 
lignende må ikke plasseres nærmere Værstebrua og fv. 108 enn 20 meter. Det må sikres i 
en planbestemmelse, gjerne som en tilføyelse til bestemmelsen 7.3 a). 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Merknaden tas til følge, jf. reviderte bestemmelser § 7.3 f). 
 
(Statens vegvesen) 
Bestemmelsen 6.3 i) må tilføyes med at innholdet i bestemmelsen ikke gjelder mot fv. 108 
eller nærmere fv. 108 enn 20 meter, målt fra midt i nordgående kjørebane. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Merknaden tas ikke til følge. Bestemmelsen (nå § 6.2 i) gjelder bare for BKB1. Hele BKB1 
ligger mer enn 20 meter fra fv. 108. En slik bestemmelse er derfor overflødig og kan 
misforstås. 
 
(Statens vegvesen) 
Uttalelse i rollen som fagorgan med sektoransvar. 
 
Tilrettelegging for gående og syklende 
Ved området mellom Værstebrua og stadion er adkomstveien og arealer for gående og 
syklende lite tydelig fraskilt og det er ikke helhetlige løsninger for myke trafikanter.  
 
Mellom Værstebrua og stadion burde det etter vegvesenets mening blitt et mer attraktivt 
område for gående og syklende og et mer ryddig og urbant preg enn i dag. Mener et 
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planforslag som berører dette området burde lagt bedre til rette for å etablere gode forhold 
for gående og syklende som kommer fra syd og Jens Wilhelmsens gate. 
 
Gående til og fra kollektivholdeplasser ved fylkesveien bør oppleve det som attraktivt å nå 
planområdet ved å reise kollektivt. Det er vanskelig å se at planforslaget bidrar til det, ikke 
minst fordi området mellom stadion og kjøreveien SKV er tatt ut av planforslaget. Statens 
vegvesen er bekymret for at det kan føre til at en vurderer arealløsninger for isolert, 
herunder løsninger for gående og syklende. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det legges ikke opp til personbiltrafikk innenfor SGG1-2, og det stilles krav til at en 
utomhusplan skal regulere forholdene til myke trafikanter. Området mellom Værstebrua og 
stadion inngår, med unntak av veien, ikke i planen. Her vil et senere reguleringstrinn omfatte 
forholdet til gående og syklende. Slik reguleringsplanen er utformet (med fleksibilitet) vil det 
være uproblematisk å opparbeide arealløsninger som passer med utviklingen innenfor dette 
planområdet. 
 
(Statens vegvesen) 
Oppsummering 
Parkering foregår i dag inntil Værstebrua, og i gjeldende plan for Værste er det avsatt areal 
til parkering som strekker seg inntil brua. Mener parkering inntil brua kan føre til negative 
konsekvenser for vei- og trafikkinteresser. I planforslaget for Lørjekaia blir markerte 
parkeringsplasser inntil brua regulert og det blir dermed bestemt at parkering skal skje inntil 
brua. Statens vegvesen fremmer derfor innsigelse og ber om at arealet blir avsatt til annen 
veggrunn – tekniske anlegg eller lignende, før Statens vegvesen kan akseptere at planen 
blir godkjent. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene endret. 
Reviderte plandokumenter har vært oversendt til Statens vegvesen med forespørsel om 
tilbaketrekking av innsigelse. 
Varslet innsigelse er trukket av Statens vegvesen i brev av 04.01.2019. 
 
6. Fylkesmannen i Østfold, brev datert 11.12.2018 
Er bekymret for den bit-for-bit-planlegging/-utbygging som skjer ved regulering i flere 
planforslag for delområder på Værste. Ser det som viktig med helhetlige løsninger og bred 
medvirkning i slike områder. Det vil ofte kunne være «fellesverdier» som for eksempel 
parker/grøntareal, lekeareal, helhetlige løsninger for gående, syklende, bil- og kollektivtrafikk 
og overvannsløsninger som blir skadelidende om hver utbygger får planlegge og utbygge sitt 
prosjekt uten en helhetlig forankring av disse forholdene. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Deler fylkesmannens ønske om helhetlige løsninger. Mener dette prinsippet er ivaretatt. Selv 
om planområdet omfatter et begrenset areal er influensområdet trukket inn i vurderingene 
som er gjort. Planarbeidet er gjort parallelt med pågående prosesser både øst og vest for 
planområdet, og er til dels basert på det samme kunnskapsgrunnlaget (trafikkanalyse, 
kulturhistorisk analyse mm.). Funksjoner innenfor planområdet er samstemt med funksjoner 
i tilstøtende områder, som P-hus, grendelekeplass, bryggepromenade osv. Planarbeidet er 
reelt sett kun en endring av gjeldende plan, ved at den tillatte byggehøyden er endret. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fylkesmannen i Østfold) 
Positivt at allmennheten sikres oppholdsarealer langs elva, inkludert treningsapparater. 
Reguleringsplanen bør avklare og bestemme terrengoppfyllinger (for å sikre mot flom) og i 
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større grad avklare utformingen av de allment tilgjengelige arealene mot elva. Å utsette dette 
til utomhusplanen gis større fleksibilitet for utbygger, men samtidig mindre forutsigbarhet og 
en mindre demokratisk prosess for utforming av utearealene i byen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er gitt bestemmelser for «flomfare H320» som krever at bygningsdeler under kote 
+2,5 må gis en vannsikker utførelse og kunne tåle oversvømmelse. Kravet om flomsikring er 
ivaretatt. Det er behov for terrengoppfylling for å få til dette, men det dreier seg om moderate 
nivåforskjeller. Planen stiller forholdsvis konkrete krav til hvilke funksjoner arealene skal 
inneholde, og hvordan disse skal utformes, men den endelige plasseringen er ikke planlagt i 
detalj for hele området. For å i praksis kunne gjennomføre en trinnvis utbygging, er det 
behov for fleksibiliteten planen åpner for. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fylkesmannen i Østfold) 
Noen av leilighetene vil kunne få utsyn/vinduer utelukkende mot nord. Sol- og lysforhold er 
viktige for bomiljøet. Dette bør ivaretas i reguleringsplanen. 

 

Plankonsulentens kommentar: 
Noen av de mindre enhetene vil få en ensidig orientering mot elva. Selv om ikke 
vinduene vender mot sør, vil boligene få en attraktiv utsikt mot bysiden. De samme 
boenhetene får tilgang til felles uteoppholdsarealer på tak av næringsdelen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fylkesmannen i Østfold) 
Positivt at planbeskrivelsen omtaler målsettingene om å redusere biltrafikken gjennom å 
innføre restriksjoner på bilbruken, herunder restriksjoner på parkeringsdekning. Det er gitt 
bestemmelser for parkeringsdekning pr. boenhet, men ikke tilsvarende krav for 
næringsvirksomhet og tjenesteyting. Det er uklart om det er hjemmel til å sette minimums- 
og maksimumskrav for eventuell parkeringsdekning som skjer utenfor planområdet, dersom 
kombinasjonen av reguleringsbestemmelse 6.1 a) og c) er ment slik. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Forslagsstiller disponerer eksisterende P-hus. Krav til parkering i P-hus sikres gjennom 
beboernes tinglyste rett til P-plass. Næringsparkering vil skje gjennom forvaltning av 
eksisterende parkeringskapasitet i P-huset. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fylkesmannen i Østfold) 
I bestemmelse 6.3 a) bør det vurderes å omformulere andre setning slik at formålene for 
næring og tjenesteyting tydeligere begrenses til kontor, undervisningslokaler, verksteder, 
laboratorier, kantine og bevertning med tilhørende anlegg. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til etterretning – «begrenses til» legges inn. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. Fylkesmannens anbefaling 
er tatt inn i reviderte planbestemmelser under § 6.2 a). 
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(Fylkesmannen i Østfold) 
Konklusjon 
Planforslaget er vurdert ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor fylkesmannens 
ansvarsområder. Kommunen anmodes om å revidere planforslaget ut fra de forhold som er 
påpekt under ovennevnte vurdering. For øvrig vises det til kommunens ansvar som 
planmyndighet. Ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
7. Østfold fylkeskommune, brev datert 19.12.2018 
Overordnede planer 
Planområdet ligger innenfor flere hensynssoner som stiller spesielle krav, blant annet 
hensynet til elverommet/bryggepromenaden og flomfare. 
Østfold fylkeskommune gjør oppmerksom på at det har kommet en revidert fylkesplan etter 
varsel om oppstart. Selv om den er godkjent midtveis i planprosessen, kan den med fordel 
også nevnes. Det kan også tas med at det er igangsatt arbeid med ny kommuneplan som 
skal erstatte byområdeplanen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til følge. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er nå tatt med opplysninger i saksfremlegget om at byområdeplanen er under rullering, 
og at denne skal innlemmes i fremtidig versjon av kommuneplanens arealdel. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Det er positivt at det redegjøres for avvik fra både overordnede og gjeldende planer i 
området. 
 
Vurdering 
Planbeskrivelsen med konsekvensutredning redegjør for ulike forhold, slik at det er mulig å 
vurdere forutsetningene og konsekvensene av prosjektet. Ved at planens ulemper og 
fordeler er presentert, både internt og i forhold til omgivelsene, er det mulig å få en reel 
medvirkning siden flere kan forstå omfanget av planen. 
 
Beskrivelse og konsekvensutredning 
Østfold fylkeskommune har ikke tatt stilling til tårnet som er en del av 
konsekvensutredningen. Ber om at høyden på tårnet revurderes og planlegges vesentlig 
lavere. Avvikende høyder på begge sider av Værstebrua bør avklares i 
kommuneplansammenheng, ikke i detaljreguleringer. Anser at det må lages en supplerende 
konsekvensutredning for «tårnet» siden konsekvensene i liten grad er vurdert selv om tårnet 
er delvis presentert. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Merknaden tas til orientering, da dette er utenfor planområdet. Tårnet ble tatt med 
for å vise en mulig arealutnyttelse i influensområdet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Kulturminner/kulturmiljø 
Fylkeskonservatoren har siden 2016 vært trukket inn i planarbeidet sammen med 
byantikvaren. Fylkeskonservatoren har deltatt i møter med utbygger og kommunen, samt i 
midtveisevaluering og sluttevaluering i forbindelse med arkitektkonkurransen som førte fram 
til utkastet som ligger til grunn for reguleringsforslaget. De viktigste innspillene har gått på at 
de to hallene skal være fremtredende i området, og at den nye bebyggelsen skal være 



Side 15 av 33 
 

underordnet disse (tung base under gesimsene pluss lett overbygning, samt noe inntrukket 
fasade i forhold til hallenes gavler). 
 
Har følgende merknader til bestemmelser og plankart: 
Under § 6.3 c): 
Setningen: Boligdelen over kote +17 skal gis et lett bygningsutrykk; bør endres til: 
Boligdelen over kote +17 skal gis et bygningsutrykk som er markant lettere enn basen. I 
tillegg bør det føyes til: 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. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til følge. Det skal gjøres detaljerte fasadestudier for å komme fram til en 
løsning der som innfrir intensjonene i § 6.3 c). 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. Fylkeskommunens 
anbefaling er tatt inn i reviderte planbestemmelser under § 6.2 c). 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Det bør framkomme i § 6.3, muligens under bokstav h), at bebyggelsen i BKB1 skal ligge 
innenfor byggegrensen, som er noe tilbaketrukket fra begge fasadelivene til verkstedhallene. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til orientering. Det anføres at plankonsulenten ikke forstår hensikten med innspillet. 
Byggegrensen er angitt på plankartet tilbaketrukket fra maskinhallene. Det er rett nok gitt en 
unntaksbestemmelser for trappesatser o. l. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Smia (BKB2) bør i plankartet markeres med streksymbol for bygg som skal bevares. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til følge. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plankartet endret. Bygningen i BKB2 er nå i plankartet 
markert med streksymbol for bygg som skal bevares. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Det står i § 6.3 a) at innenfor BKB1-2 kan det oppføres næringsbebyggelse og offentlig eller 
privat tjenesteyting med tilhørende anlegg. Fylkeskommunen anser BKB2 for ferdig utbygd, 
og setningen bør isteden utelukkende peke på bruken. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til følge. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. Fylkeskommunens 
anbefaling er tatt inn i reviderte planbestemmelser under § 6.2 a). 
 
(Østfold fylkeskommune) 
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Mener det bør legges inn en rekkefølgebestemmelse for restaurering av kranfundamentet 
som er nevnt i § 9.5, slik at dette er ferdigstilt og ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko når den 
nye bebyggelsen og uteområdene langs elva tas i bruk. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til følge. Ny § 4 c, «Kaia SK skal rehabiliteres parallelt med opparbeidelsen av 
tilstøtende planformål, SGG1-2» tas inn. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen antar det er vist til feil paragraf under plankonsulentens kommentar.  
I reviderte bestemmelser er det tatt inn en ny § 4 d) som sier: Kranfundamentet, 
skinnegangen og det blå- og gulmalte fortøyningssystemet innenfor hensynsone H570_1 
skal, rehabiliteres eller rekonstrueres parallelt med opparbeidelsen av SGG1-2. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Hensynet til automatisk fredete kulturminner 
Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt. 
 
Barn og unge samt uteoppholdsareal 
Bestemmelsene sikrer 5 m² lekeareal per boenhet i tillegg til 15 m² privat uteoppholdsareal 
per boenhet. Siden planområdet er innenfor område avsatt til sentrumsformål i 
byområdeplanen er arealkravene i utgangspunktet ivaretatt. Innglassede balkonger bør ikke 
inngå ved beregning av uteopphold. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til orientering. Det er fra forslagstillers side ikke ønskelig å glasse inn balkonger, men 
det kan være aktuelt med mulighet for noe støyskjerming. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Det er redegjort for at lekearealene ikke er vist i plankartet, men det er krav om at de skal 
være støyfrie, solrike og inngå som en del av utomhusplanen. Anbefaler at det i tillegg 
tilrettelegges for lekeareal på bakkeplan slik at det er mulig å ha felles lek med andre enn 
bare beboere i boligkomplekset. Arealene bør sikres i plankartet. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til orientering. Det er ikke naturlig å legge slike lekearealer her, da det er etablert 
en større lekeplass få meter øst for planområdet (dette er omtalt i planen). Den aktuelle 
lekeplassen er åpen for allmennheten. Det er imidlertid stilt krav om å etablere et areal med 
aktivitetsapparater. Dette kan f. eks. være en trampoline (ikke rett ved kaifronten), som er 
egnet for alle aldersgrupper. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Det framgår at området kun har vært brukt som parkering tidligere, og ikke vært benyttet av 
barn og unge. Minner om at parkeringsplasser også blir benyttet av barn og unge, kanskje 
av skatere eller ungdom som øvelseskjører innenfor tilgjengelige deler av Værste-området. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Tas til orientering. Problemstillingen er ikke så aktuell. Det er ikke mulig å skate på en 
grusplass. Plassen er heller ikke godt egnet for øvelseskjøring, da det er mye aktivitet i 
området. 



Side 17 av 33 
 

 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Ber kommunen vurdere om det er tilstrekkelig avstand mellom bebyggelsen og elvefronten 
slik at den blir attraktiv for alle aldersgrupper, både for opphold og som gjennomgangssone 
for gående og syklende. Kriminalitetsforebyggende tiltak kan være å legge til rette for 
oversiktlige områder som oppleves som trygge. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er vist til eksempel i planen, som er langt smalere enn dette, og som inneholder den 
aktuelle funksjonen.  
En god kriminalitetsforebygging er å legge boliger inn i området. 
 
Rådmannen kommentar: 
I planbeskrivelsen (figur 25) er det viset en illustrasjonsplan (ikke bindende) som viser en 
mulig arealutnyttelse innenfor arealet mellom bebyggelsen og elva.  
I planforslaget er det lagt opp til at arealutnyttelsen mellom bebyggelsen og elva skal styres i 
utomhusplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
(Østfold fylkeskommune) 
Høyder og estetikk 
Det trekkes fram avvik på høyder. Planen åpner for bebyggelse opp til kote +27, mens 
gjeldende reguleringsplan gir rom for inntil kote +17,40. Da gjeldende byområdeplan ikke gir 
rammer for høyder på området, må det vurderes om grunnen er at området ikke har vært 
forventet utbygget, eller om høyder i liten grad er vurdert. Kote +27 meter er høyere enn 
etasjene angitt i byområdeplanen og reguleringsplanen, men ikke mye avvikende fra andre 
boligblokker på Kråkerøysiden av sentrum. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Intensjonen har også tidligere vært å bygge ut området. Høydene i reguleringsplanen ble 
satt ut fra hallenes gesims (som for øvrig siden har fått andre høydeangivelser). Intensjonen 
i overordnet plan, som er nyere enn reguleringssituasjonen, er at et nytt bygg skal tilpasse 
seg det eksisterende. Kommunen har dermed gått bort fra det spesifikke tallet 17,4 m o.h. 
 
Rådmannens kommentar: 
I følge kommunedelplanen for Fredrikstad byområde skal eventuell ny bebyggelse tilpasses 
og underordnes Fredrikstad stadion. Bestemmelsene i byområdeplan og reguleringsplan har 
naturlig nok forskjellig detaljeringsgrad, men det er samsvar mellom dem. 
Reguleringsplanforslaget utfordrer høydebegrensningene i gjeldende byområdeplan og 
reguleringsplan.  
 
(Østfold fylkeskommune) 
Det er lagt ved illustrasjoner som viser et strukturalistisk prosjekt i to nivåer, en tyngre base 
med lettere bebyggelse i etasjene over. Ved å velge materialer med kvalitet, vil dette kunne 
bli et tids og identitetsnøytralt prosjekt som ikke i stor grad tar oppmerksomheten bort fra de 
verneverdige bygningene og konstruksjonene i området. 
Det er gitt rom for bruer mellom ulike bygningsdeler. Det anbefales at disse begrenses, både 
i høyde og bredde for ikke å forringe opplevelsen av den eldre bygningsstrukturen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
De foreløpige skissene som følger planen viser et prinsipp for å eksemplifisere hvordan 
reguleringsbestemmelsene er ment å virke. I den videre prosessen vil det gjøres 
fasadestudier som redegjør for hvordan planens intensjon ivaretas gjennom rett materialbruk 
og detaljering. 
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På grunn av akselavstandene i bygningene som skal bindes sammen, lokale 
høydeforskjeller som skal utlignes og interne forhold (energikrav, rømningsvei og universell 
tilgjengelighet), er det trolig behov for dimensjonene som er skissert i 6.3 g). Broene vil 
trekkes lengst mulig vekk fra fasadelivet og gjøres så beskjedne som mulig gjennom 
materialvalg og fysisk størrelse. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
Under plankonsulentens kommentar vises det til bestemmelse 6.3 g). I reviderte 
bestemmelser er 6.3 g) nå endret til 6.2 g). 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Trafikk 
Anbefaler at det settes et minimumskrav til parkering for forflytningshemmede gitt i antall, 
ikke bare 10% av et ukjent antall parkeringsplasser. Det anbefales at deler av 
sykkelparkering kan legges under tak. 
Det må sikres løsninger for å unngå konflikter mellom biltrafikk, gående og syklende. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Håndteringen av antallet HC-plasser er bygget inn i dynamikken i planen. Ved behov for 
mange plasser, vil den faste andelen av disse være HC-plasser. I revidert plan er det satt 
inn krav om minimum 5 HC-plasser. 
Det legges opp til sikre løsninger for syklende og gående. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. Bestemmelsene sier nå at 
det skal avsettes minimum 10 % og ikke mindre enn 5 p-plasser for bevegelseshemmede.  
Plasser for forflytningshemmede skal plassers lett tilgjengelig og tillates lagt på bakkeplan 
og i tilstøtende P-hus.  
Det er også tatt inn en bestemmelse som sier at 75 % av plassene for sykkelparkering skal 
være under tak. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Grunnforhold 
Planområdet består av fyllmasser. Det er viktig å ikke bare vurdere forurensning og 
grunnforhold i flere nivåer. Det bør også vurderes hvor mye området synker årlig. Det er ikke 
gitt at 2,5 meter er tilstrekkelig på sikt. Innenfor planområdet er det markert felt med maks 
synkning, se NGUs kart InSAR. Når planområdet i tillegg ligger relativt nært fjell kan det 
oppstå setningsskader på bygninger og uterom. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Forslagsstiller er godt kjent med denne problematikken, ikke minst ut fra setningsskader i 
parkeringshuset. Bygninger, ledninger og rørganger, samt uteområder må 
fundamenteres/konstrueres for å forhindre setningsskader. Det vil gjøres geoteknisk 
detaljprosjektering for å ivareta stabil fundamentering. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Lysforurensning 
Lyskasterne kan oppleves som meget skjemmende. Det bør vurderes hvilke løsninger som 
kan integreres i bygningene, balkongene mot stadion og uteområdene for å kunne skjerme 
boligene. 
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Plankonsulentens kommentar: 
Dette er vurdert, og håndteres under byggesak. Det vil sannsynligvis legges inn 
solavskjerming mot stadion. Solavskjermingen kan også skjerme mot lyskasterne. I tillegg vil 
det på sikt være mulig å bytte ut armaturen på stadion, med en mer energiøkonomisk og 
belysningsmessig rasjonell løsning som kaster lys på arealene som trenger lys i stedet for 
omgivelsene. Mindre strølys vil komme allmennheten til gode. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
I kommunens saksfremlegg er det påpekt en del punkt der det bør foretas endringer for å gi 
mer samsvar mellom planens ulike dokumenter. Det er noe uklart om disse endringene er 
gjennomført, plankartet er blant annet ikke merket med revisjon etter behandling i 
planutvalget den 17.10.2018. Ber kommunen sikre at det er samsvar mellom de ulike 
dokumentene, at intensjonene i beskrivelsen er sikret også i plankart og bestemmelser. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Kommune og forslagsstiller har avviklet et møte hvor planutvalgets vedtak er gjennomgått. I 
revidert plan er punktene fulgt opp. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Ber om at innspillene ivaretas. Utover dette har Østfold fylkeskommune ingen kommentarer 
til planen. Planen kan for deres del egengodkjennes. Ber om kopi av godkjent plan. 
 
8. Styret i sameiet Evjekaia 2a v/Werner Frøynes, e-post datert 11.12.2018. 
1. Høyde på bygg. Anser at høyden på bygget gjør at minst 10 av leilighetene i Evjekaia 2a 
vil miste solen på ettermiddagen. Vil forringe verdien på leilighetene samt redusere trivsel for 
beboerne. 

2. Estetisk utforming. Bygget ser ut til å være utformet som en stor Lego‐kloss. Vil bryte med 
utformingen av de øvrige bygg i området, som Høgskolen i Østfold. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
1. Høyde på bygg. Solstudiet som er vedlagt planen viser at solforholdene på Evjekaia 2a, 
som ligger 170 meter fra planområdet, ikke berøres av planforslaget. Om ettermiddagen vil 
skyggene kastes i en mer østlig retning. 
2. Estetisk utforming. Det er for tidlig å vurdere den endelige utformingen av bygget. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
9. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, brev/innsigelse datert 11.12.2018. 
Kvikkleire 
Planområdet består av fyllmasser med mulighet for marine avsetninger under, jf. NGUs 
løsmassekart (www.ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i 
områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg 
stabilisere.  
 
NGI har gjort en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten i området (datert 01.06.2018) i 
tråd med NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av 
områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre 
jordarter med sprøbruddegenskaper. 
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Løvlien Georåd har i geoteknisk notat av 14.06.2018, gjennomført uavhengig kvalitetssikring 
av NGIs vurderinger. Løvlien Georåd konkluderer med at «stabiliteten ut mot elva utgjør 
eneste potensielle risiko for områdeskred som kan påvirke tiltaksområdet. 
 
NVE minner om at den reelle faren for kvikkleireskred skal avklares senest på 
reguleringsplannivå. NVE kan imidlertid ikke se at de geotekniske vurderingene mht. 
områdestabilitet er ivaretatt i reguleringsplanen. Det må blant annet legges inn en 
hensynssone kvikkleire i reguleringsplanen, med tilhørende bestemmelser.  
 
Høringsutkastet til reguleringsplanen ivaretar ikke tilstrekkelig sikkerhet når det gjelder ev. 
kvikkleireskred (områdestabilitet), jf. TEK 17 § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder 
med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.  
 
NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: 
Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift (TEK 17) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. 
 
For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det dokumenteres at sikkerhet mot kvikkleireskred 
er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Vi tar merknadene til følge. Plankart og bestemmelser revideres for å imøtekomme 
merknadene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene endret. 
Reviderte plandokumenter har vært oversendt til NVE med forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelse. 
Varslet innsigelse er trukket av NVE i brev av 19.12.2018. NVE gjør for ordens skyld 
oppmerksom på at innsigelsen først formelt bortfaller når det foreligger et juridisk bindende 
vedtak i saken, i tråd med foreslåtte endringer. 
 
10. Kommunens interne høringsgruppe, notat datert 19.11.2018. 
Generell tilbakemelding fra høringsgruppa: 
Det er vanskelig å se om innspillene vi ga i høringsgruppemøtet 19.06.18 har 
blitt fulgt opp. 
 
Avdeling Bærekraftig samfunnsutvikling 
Stiller spørsmål om hvorfor sidehallen er tatt ut i planen. 
Planforslaget oppleves ikke å være ferdig nok for å komme med gode faglige vurderinger 
om konsekvenser spesielt for lys- og lydforhold med bakgrunn i stadion og næring i etasjene 
under boliger. Fare for konflikter er til stede. Uheldig at alt utendørs skal løses i 
utomhusplanen. Utearealer må utformes i tråd med nye krav i ny kommuneplans arealdel, 
spesielt når det gjelder krav til felles og offentlige arealer på terreng. Dersom ikke lys-
/lydforhold og utearealer kan løses på en tilfredsstillende måte for boligene, egner ikke 
området seg for boliger. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
I utgangspunktet burde det være ønskelig med en kombinasjon (bolig + næring) av 
ulike aktiviteter for å skape liv blant kontorbyggene og for å motvirke døde fasader. Både 
planmyndigheten og utbygger har vært opptatt av nettopp dette plangrepet. Det er som 
tidligere påpekt, forutsigbar støy for folk som flytter hit. De som flytter til stadion vet at det 
arrangeres kamper der. Tribunen vil fungere som støyskjerm for uteområdene. Det er lyd i 
byer, og om man ønsker å fortette må myndighetene akseptere mulige konflikter, samtidig 
som det gjøres avbøtende grep mot f. eks. støy. Tribunens bakside vil fungere som en 
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støyskjerm. Det er gjort både solstudier og gjort støyberegninger av trafikkstøy som viser 
gode resultater. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Bærekraftig samfunnsutvikling) 
Forutsetter at tårnet er tatt ut. Det er uheldig at det står i illustrasjonene. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Tårnet illustrerer en mulig framtidig utvikling i området, og er dermed relevant. Flere av 
innspillene fra øvrige myndigheter har gått på å se tiltaket i sammenheng med den øvrige 
utviklingen på Værsteområdet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Bærekraftig samfunnsutvikling) 
Ønsker at høringsgruppa får en mulighet til vurdere konkrete forslag til løsninger når planen 
er mer gjennomarbeidet. Viktig i sosial bærekraftsammenheng at kulturhistoriske 
kjennemerker ivaretas som synlig element i bybildet. Stiller seg bak bemerkninger og 
vurderinger i saksfremlegget. 
 
Avdeling Idrett 
Idrettsaktivitet på stadion nevnes som støykilde, det vises til at dette er forutsigbart. Det er 
ikke forutsigbart hvor mange kamper som spilles. Kommer an på kapasitet, divisjonsspill 
m.m. I tillegg vil det være mange treninger hvor det står på lys utover kvelden samt støy i 
forbindelse med dette hele året. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Det er forutsigbart for alle at det er aktivitet på stadion, og at dette innebærer både lys og 
lyd. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Idrett) 
Kommunen planlegger ikke å bytte arenalys. Det er ikke kommunens ansvar å legge til rette 
for dette. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Dette er kommentert tidligere. Det er ikke kommunen sitt ansvar å bytte armatur, men det 
finnes tekniske løsninger i tillegg til solavskjerming i boligene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Idrett) 
Takterrasse inkludert lekeplass: Det vil ikke være støyfritt slik som det står beskrevet. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Her vil tribunens bakside fungere som støyskjerm for selve stadion. Området er ikke 
støyutsatt mht. trafikkstøy. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
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(Avdeling Idrett) 
Det må tilrettelegges for gode uteoppholdsarealer for barn og unge. Ved innkjøring og 
varelevering, må trafikk opp mot myke trafikanter langs bryggepromenaden hensyntas. 
 
Plankonsulenten kommentar:  
Dette er avklart. 
 
Rådmannens kommentar: 
I planforslaget er det lagt opp til at nevnte tiltak skal styres i utomhusplan. 
 
Byantikvar 
Hallen bør inn i planen igjen. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Hallen er tatt ut i samråd med planmyndigheten. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Byantikvar) 
De tre øverste etasjene må ha et lettere uttrykk, må spesifiseres i bestemmelsene.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Reguleringsbestemmelsene er endret. Se uttalelse fra fylkeskonservator. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. I reviderte 
planbestemmelser er det tatt inn en bestemmelse i 6.2 c) som blant annet sier at boligdelen 
over kote +16,5 skal gis et bygningsuttrykk som er markant lettere enn basen.  
 
(Byantikvar) 
Kaifronten må nedfelles i bestemmelsene.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene er endret. Se uttalelse fra fylkeskonservator. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. I reviderte 
planbestemmelser er det tatt inn en rekkefølgebestemmelse 4 d) som sier at kranfundament, 
skinnegangen og det blå- og gulmalte fortøyningssystemet innenfor hensynssone H570_1 
skal, rehabiliteres eller rekonstrueres parallelt med opparbeidelsen av SGG1-2. 
 
(Byantikvar) 
Fylkeskonservator og byantikvar har deltatt i drøftingsmøter med tiltakshaver. Det er vektlagt 
at byggeprosjektet må hensynta verneverdiene og vernebestemmelser, samt at det legges 
en helhetlig plan for området dvs. stadion og hallene, slik at de ulike verneinteressene 
balanseres mot hverandre. Dette er dessverre ikke gjort. I denne planen vil det være viktig å 
fastlegge bevaringsprinsippene for hallen som i dag står ubrukt. Dette er områdets viktigste 
bevaringsobjekt. Dette særlig sett på bakgrunn av at de øvrige hallene i stor grad er revet og 
gjenoppbygget i forbindelse med etablering av stadion. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Planen åpner ikke for tiltak som berører hallene. Det ønskede tiltaket ses allikevel i 
sammenheng med influensområdet, der hallene inngår. Byantikvaren er kjent med at de 
tidligere utgavene av prosjektet hadde en helt annen utforming enn sluttresultatet. Prosjektet 
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er formet etter dialogen med kulturminnestyresmaktene gjennom mange faser og flere 
alternativer for å «balansere verneinteresser» mot andre behov. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering.  

 
Rådmannen finner det naturlig i sammenheng med planforslaget for Lørjekaia å starte opp 
en prosess med å oppheve gjeldende plan Endring for delområde 6 – Værste planID 
01061080. Fylkesscene på Værste er stilt i bero, og det er med stor sannsynlighet uaktuelt å 
gjennomføre dette prosjektet. Den opprinnelige planen for Værste planID 0106468, vil da tre 
fram igjen og bli gjeldende plan. Planen for Værste sikrer dessuten bevaring av 
hallkonstruksjonen, mens planen for Endring av delområde 6 – Værste, tillater ved 
etablering av fylkesscene å rive hallkonstruksjonen. 

 
(Byantikvar) 
Foreslåtte tiltak er i utgangspunktet for høyt. Bryter med eksisterende bestemmelser og NB!-
områdets krav til nybygg samt Riksantikvarens bystrategi, der det går fram at ny bebyggelse 
skal tilpasses og underordnes. Å bryte høydene med de øverste tre etasjene må derfor 
vurderes i lys av totalt bevaringskonsept, som må inkludere hallen. Hallen må derfor tas inn i 
planen og bevares med krav om bevaring av den materielle autentisiteten. En slik 
helhetstenkning har fra byantikvarens side, ligget til grunn for drøftingene om å åpne opp for 
en midtbygning med den foreslåtte høyden. Viser til tidligere innspill. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Forslagsstillers intensjon er at utrykket i området skal bevares, og da på en mest mulig 
autentisk måte. Bygningsmassen i nybygget har aktuelle leietakere som venter på å flytte 
inn. Det er imidlertid ingen konkrete planer for hvilke funksjoner tårnet og hallen skal romme. 
For å dekke behovene til høyskolen så raskt som mulig ble tårnbygget tatt ut av 
planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
Rådmannen er for øvrig av den mening at en ideell løsning for bygningsmassen ville vært en 
boligdel bestående av to etasjer. 
 
(Byantikvar) 
Skal de tre øverste etasjene som bryter med gesimshøyden tillates, må kravet om at disse 
etasjene skal ha et lett og minst mulig synlig uttrykk, som kontrast til en tyngre base, 
spesifiseres tydeligere i bestemmelsene. Slikt visuelt krav er enkelt å få til på skisser, men 
svært vanskelig i den konkrete arkitekturen. Bygningsmyndigheten må ha hjemmel for å si 
nei dersom kravet ikke oppfylles på en visuelt og antikvarisk god nok måte. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til underordning 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. 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». 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er bestemmelsene endret etter anbefaling fra Østfold 
fylkeskommune.  
 
(Byantikvar) 
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Det må spesifiseres i bestemmelsene at tekniske innretninger mv. i kaifronten samt  
kranfundament skal bevares autentisk, og ikke bygges opp igjen som kopi. Bør gjøres i 
dialog med fylkeskonservator og byantikvar. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Dette skal så langt som mulig gjøres. For å oppruste kaifronten må bakforankringen skiftes 
ut samtidig. Siden denne ligger under skinnegangen er det sannsynlig at skinnegangen må 
demonteres. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. I reviderte bestemmelser er 
det tatt inn en bestemmelse 4 d) som sier: Kranfundamentet, skinnegangen og det blå- og 
gulmalte fortøyningssystemet innenfor hensynsone H570_1 skal, rehabiliteres eller 
rekonstrueres parallelt med opparbeidelsen av SGG1-2. 
 
For øvrig tar rådmannen plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
Avdeling Næring 
Positiv til næringslokaler og utadrettet virksomhet. 
 
Avdeling Utdanning og oppvekst 
Det er kommet en ny skolebruksplan som det må vises til.  
Rødsmyra er kun barneskole og Kråkerøy er relevant ungdomsskole. Vil bli 
kapasitetsproblemer på skolene på Værsteområdet. Man vil være avhengig av 
utbyggingsmengde og takt. 
Det må sikres gode uteområder og friområder. Uteoppholdsareal på tak er ikke lett 
tilgjengelig for barn og unge. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er helt vanlig med slike løsninger i byer. Dette blir trygge private uteoppholdsarealer der 
beboerne kan møtes. I tillegg etableres det andre tilbud i det offentlige rom, som f. eks. den 
nylig etablerte «Værsteparken» rett ved planområdet. I tillegg skal det etableres 
uteoppholdsarealer med treningsapparater innenfor planområdet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
Det er for øvrig i saksfremlegget, under økonomiske konsekvenser, nå vist til ny 
skolebruksplan 2015-2025. 
 
Avdeling Miljø og landbruk 
Uheldig å legge uteoppholdsarealene klemt inne bak bygget, gir dårlige solforhold og virker 
privatiserende. Uteoppholdsarealene bør legges mot elvefronten, og utformes slik at de 
utfyller øvrige offentlige arealer og går sømløst over i elvepromenaden. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Plankonsulenten viser til kommentar til uttalelse fra Utdanning og oppvekst. Områdene har 
gode solforhold og skal være private. Vi kan ikke legge private uteoppholdsarealer langs 
elvefronten, det ville virke privatiserende. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Miljø og landbruk) 
COWI har utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn, men hele tiltaksområdet er ikke 
prøvetatt. Massene varierer fra lite til svært forurenset samt ett punkt klassifisert som farlig 
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avfall. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før det gis IG. I etterkant skal 
tiltakshaver sørge for at det utarbeides en sluttrapport, og at resultatene legges inn i 
Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Vi vet det generelt er et potensial for forurensing innenfor planområdet. Reguleringsplanen 
stiller krav til at Fredrikstad kommune skal godkjenne tiltaksplan i forbindelse med 
rammetillatelse. Reguleringsplanens krav sikrer derfor at grunnforurensing blir håndtert på 
rett måte. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Avdeling Miljø og landbruk) 
Støy er ivaretatt i planbestemmelsene punkt 5.4 og punkt 9.2. 
 
Avdeling Vei 
Biladkomst og varelevering må tas ifra parkeringshus.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Det legges ikke opp til personbiltrafikk langs kaifronten, men gjennom P-hus. Det må 
påregnes noe nyttetrafikk i forbindelse med drift av stadion. Øvrig varelevering skjer som 
tidligere, fra parkeringen ved stadion eller gjennom parkeringshuset. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Vei) 
Kaia må oppgraderes. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Den skal oppgraderes. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene har krav om at kaia skal rehabiliteres parallelt med opparbeidelsen av 
tilstøtende planformål SGG1-2. 
 
(Avdeling Vei) 
Arealet SGG2 må reguleres til offentlig areal.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Arealene SGG1-2 skal holdes åpne for allmennheten, men vil i likhet med hele elvefronten 
fram til gangbrua driftes av Værste i en periode framover. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Vei) 
Areal SKV og SVT2 må reguleres til offentlig areal.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Arealene SKV og SVT2 skal holdes åpne for allmennheten. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
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(Avdeling Vei) 
Kjøreadkomst til kunstgressdekket må avklares. Ved arrangementer må man inn med     
større biler samt ved drift og vedlikehold av kunstgresset.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Dette skal fungere som i dag via eksisterende rampe. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser at plankonsulentens løsning via eksisterende rampe vil kunne medføre 
utfordringer i forbindelse med drift og vedlikehold av stadions kunstgressmatte. Det vil være 
behov for å benytte stor bil ved utførelse av slike tiltak. Dette vil kunne medføre at slikt 
vedlikehold fra nå av vil måtte foretas fra stadions utside, og som vil betinge frie arealer på 
langs stadions og verkstedhallens langside. På utsiden av stadion vil det også være et 
behov for areal til å kunne plassere sekker med innhold av granulat i forbindelse med 
vedlikehold av kunstgressmatten. Rådmannen er av den oppfatning at det vil kunne medføre 
utfordringer, og at det vil kunne innebære begrensninger av de muligheter som har vært her 
fra før av. 
 
(Avdeling Vei) 
Parkeringsforholdene må avklares. Dagens parkeringshus vil ikke ha kapasitet til alle 
byggeprosjektene på Værste.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Det er heller ikke meningen at P-huset skal betjene hele Værsteområdet. Ikke alle prosjekter 
på Værste vil tilknyttes P-huset. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
Avdeling Vann og avløp (V/A) 
Det må legges ny vannledning mellom kaia og det nye bygget. Det vil bli satt krav om 
utbyggingsavtale.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
OK. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar opplysningene fra avdeling Vann og avløp til orientering. 
 
Avdeling Renovasjon 
Har bedt om en endelig renovasjonsteknisk plan, men har ikke mottatt dette ennå.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Den følger planforslaget. Datert 18.10.2018. 
 
Rådmannens kommentar: 
Renovasjonsavdelingen har i etterkant blitt forelagt renovasjonsteknisk plan, som de har gitt 
sitt samtykke til. 
 
Avdeling Park 
Savner detaljer om utomhusplanen. Minst 10 kvm uteoppholdsareal skal være offentlig 
tilgjengelig per bolig og skal ligge på bakkenivå. Lekeplass skal være offentlig tilgjengelig og 
må ligge på bakkenivå. Grønne tak kan supplere, men ikke erstatte grøntstruktur på 
bakkenivå. Værsteparken er ikke kvartalslekeplass, den er ikke stor nok.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
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Dette ønsket harmonerer ikke med retningslinjene i byområdeplanen, som krever 15 (ikke 
10) kvm uteareal pr. boenhet og da fortrinnsvis på bakken, og ikke nødvendigvis som et 
offentlig areal. Utearealene på takplanet i planforslaget er felles for beboerne, og beregnet 
for de minste barna som ikke vil kunne gå ut mot elverommet alene. Værsteparken er om 
lag 1,5 daa, noe som tilfredsstiller retningslinjene til kvartalslekeplass i byområdeplanen. 
Værsteparken ligger i umiddelbar nærhet til planområdet og er allerede mye benyttet som 
sosial møteplass og lekeområde. 
 
Rådmannens kommentar: 
De generelle bestemmelsene til byområdeplanen krever 15 kvm uteareal per boenhet 
innenfor areal avsatt til sentrumsformål i planen. Arealer for opphold må være enten på egen 
tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på bakkeplan. 
Retningslinjene i byområdeplanen sier for områder med 25 – 200 boenheter at skal det 
avsettes kvartalslekeplass på minst 1,5 daa. Arealet kan deles på mindre enheter, men 
ingen mindre enn 0,5 daa. Det skal være maks 200 m avstand mellom området og boligene 
det er ment å betjene. 
Rådmannen tar for øvrig plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Park) 
Viktig at det etableres grøntstruktur langs elvepromenaden. Elvepromenaden kan ikke    
inngå i uteoppholdsarealet. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Her vil det plantes trær, som i Værsteparken eller mer. De nødvendige uteoppholdsarealene 
er på taket. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Park) 
Kyststien må opprettholdes og være tilgengelig også i utbyggingsfasen. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Kyststien er en viktig del av planen, men det vil ikke være mulig å gå her når kaifronten 
opprustes. Kaifronten kan heller ikke forfalle mer. Ønsket om gjennomgang er dermed 
vanskelig å imøtekomme. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
Avdeling Forvaltning: 
Det må være mulighet for transport av store ting og utstyr til og fra arrangementer på 
stadion. Dette krever rom for store lastebiler, jfr. pkt. 6.7.4. I tillegg må Fredrikstad kommune 
ha tilgang til lagerrom under eksisterende rampe. Er usikre på om 8 meter er fastsatt fra 
rampen eller husvegg. Rampen er ca. 4 meter bred og da er ikke 4 meter til transport 
tilstrekkelig dersom målet er fra husvegg.  Er avhengig av å få snudd med bil i området.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Avstanden er 4 meter bred. Det vil med dette ikke være mulig å snu en lastebil inne på 
området. Det vil være nødvendig å rygge inn. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
Rådmannen anser at løsningen som det legges opp til kan gi begrensninger for andre store 
arrangementer på stadion enn fotball. For eksempel anses arrangementer som tilsvarende 
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Fredrikstad Winter Classic nå å kunne medføre vanskeligheter til en eventuell 
gjennomføring. Rådmannen anser at det også vil kunne skape utfordringer i forbindelse med 
bytte eller omlegging av stadions kunstgressmatte. Likeledes vil det være mulighet for at det 
kan oppstå utfordringer ved bytte av lamper i lysmaster på stadions nordre del og ved 
eventuelt annet vedlikehold av disse mastene. Ved utførelse av slike tiltak vil det være 
behov for å benytte stor bil. Slikt vedlikehold vil antakeligvis nå vanskelig la seg gjennomføre 
via rampe. For gjennomføring av nevnte tiltak vil det nå mest sannsynlig være et betinget 
behov for nødvendige frie arealer på utsiden langs stadions og verkstedhallens langside. 
Dessuten vil det ved vedlikehold av anleggets kunstgressmatte medføre et betinget behov 
for areal på utsiden av stadion for å kunne plassere sekker med innhold av granulat. 
Rådmannens oppfatning er at den forslåtte løsningen vil kunne medføre utfordringer, og vil 
kunne innebære begrensninger av de muligheter som har vært her fra før av. 
 
(Avdeling Forvaltning) 
På motsatt side er en trapp som også må ivaretas. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Rampe og trapp ivaretas. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Forvaltning) 
Det må stå noe i bestemmelsene om at kjøring til stadion er lov uavhengig av klokkeslett for 
varetransport til næringsarealene. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Planen legger opp til at slik nyttetransport er lov, men tidspunktet reguleres ikke, da 
konflikten mellom sporadisk varelevering og næringsvirksomheten i området ikke ansees 
som stor. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Forvaltning) 
SGG1-2 skal detaljeres i en utomhusplan og ikke i reguleringsplanen. Det står i dag 
containere på plassen til avfall fra store arrangementer. Det må fortsatt være plass for disse. 
Må være mulighet til å kjøre inn og hente disse, hvis ikke må man vise en god alternativ 
løsning 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det må finnes en annen løsning for plassering av containere i framtiden. Det er ikke ønskelig 
med permanent plassering av containere innenfor området, da dette på ingen måte er 
forenelig med de øvrige estetikkravene kommunen er opptatt av. Det er jo heller ikke 
kommunen som disponerer dette området. 
 
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsforslaget påvirker avfallshåndteringen ved Fredrikstad stadion, og burde sikret 
alternativ løsning. Rådmannen tar for øvrig plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling Forvaltning) 
Plassen mellom stadion og planlagte bygning vil utgjøre en mørk og relativ trang plass. 
Burde det vært andre avstandskrav, jfr. avstandskravene i plan- og bygningsloven, enn 9 
meter? 
 
Plankonsulentens kommentar:  
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Det blir en mørk og trang plass, men det vil slippe inn lys mot fasadene. Arealbruken vil til en 
viss grad styres av krav til brannmotstand. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
Avdeling Brann 
Utomhusplan må tilfredsstille krav i byggteknisk forskrift TEK 10 § 11-17. Det må også være 
tilgjengelighet for brannvesenet langs kaifront. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Vi setter inn en bestemmelse som sikrer tilgang til kaifront. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er endret etter høring og offentlig ettersyn. Reviderte 
planbestemmelser 5.2 c) sier at utomhusplan skal vise kjøre/sykle- og gangarealer, 
framkommelighet og oppstillingsmulighet for utrykningskjøretøy til kaifronten, stadion og 
bygningsmassen, renovasjonsbil, varelevering, snøopplag og tilgjengelighet til stadions 
bakside. 
 
Avdeling Kultur 
Det er behov for tilstrekkelig areal til rømning/evakuering av stadion ved store     
arrangementer, samt bruk av utrykningskjøretøy. Beredskapssituasjonen for nærliggende 
bygninger inntil et stadion i tilfelle negative hendelser, bør utredes som mulig risiko. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Framkommelighet og oppstillingsmulighet for utrykningskjøretøy skal framgå av 
utomhusplan. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Avdeling kultur) 
Høy bebyggelse tett inntil stadion kan komme i konflikt med fyrverkeri i fremtiden. Fyrverkeri, 
lysshow og høy lyd fra arrangementer på stadion kan medføre støyproblematikk for 
nærliggende boliger. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Fyrverkeri kan ikke prioriteres fremfor byutviklingen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
11. Fredrikstad Venstre v/Trond Svandal og Tormod Schei, udatert brev. 
Reguleringsplanen ledsages av en skisse som viser hva utbygger kan tenke seg på arealet 
mellom verkstedhallene som danner tribunen til Fredrikstad stadion. 
Venstre vil ikke motsette seg en utbygging av dette området, men det nye bygget må ikke 
realiseres slik det nå er skissert (bilde hentet fra planbeskrivelsen). Det vakte stor og positiv 
oppsikt da man i sin tid valgte å legge fotballbanen mellom de to verkstedhallene. Arenaen 
framstår nå som et flott bygg der det gamle kulturminnet er bevart på en elegant måte. 
Bygget på bildet usynliggjør og ”ødelegger” stadion som et spennende innslag i bybildet. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Sett fra gateplan har arealene rundt stadions bakside behov for et løft. Ny bebyggelse på 
plassen skal utformes slik at det bevares siktlinjer fra f. eks. Trosvikstranda inn mot stadion. 
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Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i at arealene rundt stadions bakside har behov for et løft. 
 
Etter høring og offentlig ettersyn er planbestemmelsene endret. Reviderte bestemmelser 
sier blant annet 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 bygningsuttrykk 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, det vil si at en ny bebyggelse skal 
bidra til å beholde og understreke helheten i anlegget. 
 
(Fredrikstad Venstre) 
Til tross for at området er omkranset av og synes noe innestengt mellom de to 
verkstedhallene som nå er langsidene på fotballarenaen, representerer planområdet et 
åpent område langs elva. I senere år er flere åpne plasser langs elva lukket. Flere steder 
oppleves elven ”lukket vekk” fra sentrum. Svært viktig å tenke seg godt om før ytterligere 
åpne plasser lukkes. Høye strenge fasader gir elvefronten et dystert preg. Flere nye bygg 
har betydelige høyder og bidrar til å skape et massivt preg. Mener byen trenger åpne 
plasser og lave bygninger langs elven. Bebyggelsen langs elva er på mange måter 
Fredrikstads ansikt. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Her blir det en plass med over 20 meters dybde. Hovedgrepet her er å fjerne bildominansen 
og opparbeide et byrom med rekreasjonsmuligheter for allmennheten (krav om 
opparbeidelse av treningsapparater, benker mm.), samtidig som det etableres 
framkomstmulighet for sykkel/gange og kulturminner i området gis et vern. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
For øvrig er det i planbeskrivelsen, figur 25, tatt inn en illustrasjonsplan (ikke bindende) hvor 
det er vist en mulig arealutnyttelse innenfor arealet mellom bebyggelsen og elva. 
 
(Fredrikstad Venstre) 
Skissen forsøker å fange opp det industrielle preget som dannes av de to endene av 
verkstedhallene, men både bygningens uttrykk og høyder er for massive, gir et depressivt og 
knugende inntrykk. Overbygget på toppen forsterker dette preget og bør, isolert sett, ikke 
tillates. Et bygg med et lignende massivt uttrykk, med store og ”døde” flater ut mot gaten, 
Galleri Oslo, nå er gjenstand for en diskusjon om rivning! Vi kan være i ferd med å gi 
Fredrikstad en tilsvarende død fasade mot elva. La oss unngå å gjøre feil vi må leve med i 
generasjoner fremover.   
 
Plankonsulentens kommentar: 
Detaljene i bygningsutformingen er i prosess, og det legges stor vekt på bruk av gode 
materialer og opparbeidelse av uteområder med bla. trær (ikke busker). Illustrasjonene det 
vises til er i hovedsak produsert for å vise aktuelle bygningsvolumer, og samtidig gi et 
eksempel på hvordan fasaden vil kunne opparbeides. Det legges opp til god kontakt mellom 
ute- og innearealene, nettopp for å motvirke «døde fasader». Dette er beskrevet i 
planbeskrivelsen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fredrikstad Venstre) 
Etterlyser kreativ tenkning. Området kunne med hell vært gjenstand for en 
arkitektkonkurranse. Bør være mulig å føre opp en spennende bygning som ikke 
nødvendigvis ser ut som en firkantet ”kloss”, med en streng og lite innbydende fasade. 
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Verkstedhallene, som ble forvandlet til en fotballarena, vil ikke lenger bli oppfattet som det 
bygget vi har i dag dersom det ”kamufleres” bak et massivt bygg, slik planbeskrivelsen 
indikerer. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Bygningen er valgt ut etter flere arkitektkonkurranser der en rekke forslag har blitt vurdert. 
Kommunen har sett flere av disse. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fredrikstad Venstre) 
Byggehøyder må settes lavere. Krav til utforming må gi et ”godt” bygg å hvile øynene på. 
Ber om at deler av det åpne området bevares. En eventuell ny bygning bør være lys og 
innbydende, gjerne benytte glass eller åpninger som gjør det mulig å se eller ane arenaen 
bak. Bygget kan i mye større grad enn foreslått i planutkastet knyttes opp mot de kulturelle 
aktivitetene i området, bl.a. høyskolen og idretten og den framtidige videregående skolen. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Ønsket om et innbydende bygg er sammenfallende med utbyggers mål. Det vil som tidligere 
nevnt legges inn siktlinjer mot stadion. Dette er også beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Rådmannens kommentar. 
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
(Fredrikstad Venstre) 
Er klar over at det ikke er arkitekturen eller den foreliggende skissen som skal behandles og 
vedtas nå. Det er planbestemmelsene som vil sette rammer for hva som kan bygges. Ber 
om at det gis bestemmelser, blant annet om høyder, utnyttelsesgrad og krav til estetisk 
utforming som ikke åpner for bygninger som vist på den medfølgende skissen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene setter en rekke krav til utforming, høyder og utnyttelse. 
Intensjonene bør komme godt fram her. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
 
(Fredrikstad Venstre) 
Reguleringsplanen, slik den foreligger nå, bør sendes tilbake til tiltakshaver for videre 
bearbeiding og utvikling. 
 
For mer utfyllende beskrivelse av innkomne uttalelser vises det vedlegg 8 i saksfremlegget. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det ble ikke varslet om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale ved varsling om oppstart av 
planarbeidet. Det vil allikevel være nødvendig å inngå en utbyggingsavtale for kommunal 
overtakelse av offentlige anlegg som kaifront og annen teknisk infrastruktur. 
 
Ved en gjennomføring av planen vil det på sikt medføre behov for større skolekapasitet i 
området. Rødsmyra barneskole (2 km gangavstand) og Kråkerøy ungdomsskole (avstand 3 
km) vil etter skolebruksplan 2015-2025 ha kapasitetsproblemer ved full utbygging av 
Værste-området. Skolebruksplanen peker på at det må settes av areal ved FMV-området for 
utvidelse av skolekapasiteten. 
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Konsekvenser levekår/folkehelse 
Det er angitt at hovedgrepet i planforslaget er å kunne utnytte de svært sentralt ubebygde 
arealene ved Fredrikstad stadion på en måte som styrker næringslivsutvikling, og som 
generer et bredt spekter av arbeidsplasser i kombinasjon med boliger. En blanding 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. Slike tiltak vil kunne bidra til å være positivt i et folkehelseperspektiv. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Felt BKB1 er knyttet opp til et konkret byggeprosjekt. Planforslaget og planprosessen bærer 
preg av tidspress, da bygningsmassen i nybygget har aktuelle leietakere som venter på å 
flytte inn.  
Rådmannen anser planforslaget som godt nok beskrevet i vedlagte dokumenter. De 
vurderinger som er gjort anses som gode nok. 
 
Rådmannen anser at det vil være naturlig i sammenheng med planforslaget for Lørjekaia å 
starte opp en prosess med å oppheve gjeldende plan Endring for delområde 6 – Værste 
planID 01061080, vedtatt 19.03.2015. Fylkesscene på Værste er stilt i bero. Det er stor 
sannsynlighet for at det vil være uaktuelt å gjennomføre dette prosjektet. Ved en opphevelse 
av Endring for delområde 6 – Værste vil da den opprinnelige planen for Værste planID 
0106468, vedtatt 30.05.2001, tre fram igjen og bli gjeldende plan. Planen for Værste sikrer 
dessuten bevaring av hallkonstruksjonen, mens planen Endring av delområde 6 – Værste, 
tillater hallkonstruksjonen revet i forbindelse med etablering av fylkesscene. Sistnevnte plan 
er påklaget, men klagen er ikke behandlet av kommunen. 
Planprosessen for oppheving av reguleringsplan Endring av delområde 6 – Værste vil 
innebære varsel om oppstart, høring/offentlig ettersyn og politisk behandling. 
 
Statens vegvesen varslet innsigelse til planforslaget knyttet til at planen regulerer til 
parkering inntil Værstebrua. 
Plandokumentene er blitt endret, og er nå i tråd med innsigelsen som ble gitt av Statens 
vegvesen. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet innsigelse knyttet til at faren for 
kvikkleireskred innenfor planområdet ikke er tilstrekkelig avklart. 
Plandokumentene er blitt endret, og er nå i tråd med innsigelsen som ble gitt av NVE. 
 
Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. Rådmannen anser det totale risikobildet til å være ivaretatt. 
 
Konsekvenser av planforslaget. 
I konsekvensutredningen skal planens virkninger beskrives og det skal redegjøres for behov 
og omfang av aktuelle avbøtende tiltak. 
 
Konsekvensutredningen viser at planforslaget kan ha en liten negativ konsekvens for 
kulturminner og kulturmiljø. I planforslaget vil ny bebyggelse innenfor BKB1 bygges høyere 
enn i 0-alternativet (referansealternativet). Det konkluderes også med at planforslaget kan 
ha en liten negativ konsekvens for landskap. Planforslaget vil kaste litt lenger skygge i 
forhold til 0-alternativet, men solforholdene vil i liten grad enders som følge av tiltaket 
planen åpner for. I tillegg konkluderes det med at planforslaget kan ha en liten                                                                                                                                                                                                                                              
negativ konsekvens for beredskap og ulykkesrisiko ved at høye bygg gir en mer komplisert 
beredskapssituasjon. 
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Konsekvensutredningen konkluderer med at planforslaget imidlertid vil få positive 
konsekvenser som: 
• Økosystemtjenester  
• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål  
• Friluftsliv 
• Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn,  
  samt støy) 
• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
• Barn og unges oppvekstsvilkår 
• Kriminalitetsforebygging. 
 
Avbøtende tiltak vil være tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at 
eventuelle skadevirkninger elimineres eller begrenses. I henhold til konsekvensutredningen 
oppsummeres avbøtende tiltak innenfor aktuelle utredningstema nedenfor: 
• Kulturminner og kulturmiljø: Reguleringsbestemmelser som stiller krav til at kranfundament  
  og fortøyningssystemer langs kaia bevares eller rekonstrueres. 
  Reguleringsbestemmelser som krever at arkitekturen gis en utforming og et materialvalg  
  som bygger opp under stedets byform og estetikk 
• Rasfare: Reguleringsbestemmelser som krever at før det gis tillatelse til igangsetting av  
  terrengarbeider skal det gjøres risikoreduserende tiltak mot kvikkleireskred i tråd med 
  geotekniske vurderinger. 
• Flomfare: Reguleringsbestemmelser som krever at bygningsdeler under kote +2,5 må gis  
  en vannsikker utførelse og kunne tåle oversvømmelse. Vurderinger og avbøtende tiltak  
  skal fremgå av byggesøknad 
• Forurensning i grunn: Reguleringsbestemmelser som krever at det skal utarbeides en  
  tiltaksplan som beskriver hvordan massene i området skal håndteres for å unngå  
  grunnforurensning 
• Beredskap og ulykkesrisiko: Området opparbeides og dimensjoneres slik at brannbil vil  
  kunne betjene planområdet. Rømningsveier fra stadion vil opprettholdes som i dag. 
 
Naturmangfold 
Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. 
Loven gir bestemmelser om bærekraftig bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, 
områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale.  
Det er innenfor eller i nærhet av planområdet ikke registrert noen spesielle forhold som 
berører naturmangfoldloven. Etter plankonsulentens vurdering vil en gjennomføring av 
planen ikke medføre noen kjente konsekvenser for naturmangfold. 
Rådmannen anser forholdet til naturmangfoldloven som tilstrekkelig vurdert i 
plandokumentene. 
 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 
 


