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Offiserporten - Detaljreguleringsplan 49/19 
Planområdet omfatter Torsnesveien 3 og 5 med omkringliggende vei 
og parkering i Fredrikstad kommune. Philini AS ervervet i 2012 
hjemmelen til gnr./bnr. 303/1719, 1720 og 1790, som utgjør området 
som ofte refereres til som «Offisersporten». Området ble i sin tid 
utviklet av Forsvaret og er senere avhendet av Skifte Eiendom AS på 
vegne av Forsvarsdepartementet, etter at Forsvaret innstilte sin 
virksomhet i Fredrikstad. Philini AS ønsker å legge til rette for 
videreføring av dagens skoledrift, eventuelt annen offentlig eller privat 
tjenesteyting i Offisersporten-bygget. Mindre tilbygg tillates. 
Eksisterende flermannsbolig kalt «Badet» planlegges videreført som 
boligformål, men med mulighet for tilbygg/riving/nybygg og 
bruksendring til undervisning eller annen offentlig eller privat 
tjenesteyting. 

 



 
Det ønskes i tillegg tilrettelagt for etablering av en ny dagligvarebutikk 
med ca. 800 m2 BRA salgsareal. Den nye forretningen skal tilpasses 
eksisterende bebyggelse på Offisersporten og plasseres med hensyn 
til å opprettholde sikt mot Byens Marker fra Gamlebyveien, 
Heibergkrysset og Torsnesveien. Kommunal vei (Gamlebyveien-
Heibergkrysset-Torsnesveien) og parkeringsplassen langs 
Gamlebyveien er inkludert i planområdet etter krav fra Fredrikstad 
kommune. 
 
Kommentarer fra byantikvaren 
Status og verdi: 
Området er i seg selv og som nabo til Gamlebyen, et høysensitivt 
kulturminnemiljø med erklært nasjonal verdi. Byens Marker er 
innlemmet i Riksantikvarens KULA-register og avsatt som 
hensynssone kulturmiljø i kommuneplan med generell bestemmelse 
om at tiltak ikke skal «forstyrre eller forringe de historiske, 
arkitektoniske eller andre kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til 
bygninger eller bygningsmiljø.»  
 
En viktig erfaring fra paralleloppdraget var at en viktig verdi med 
området var opplevelsen av det åpne slettelandskapet slik det 
oppleves og erfares når man går i det. Bygningsvolum, trær og ulike 
element oppleves annerledes i landskapet enn det man kan lese seg 
ut fra kart med siktlinjer mv.  
 
Bygningene og landskapet ved Offisersporten er en del av 
Festningsbyens historie. En historisk epoke som er avsluttet. 
Festningshistorien har røtter tilbake til 1640-tallet og forsvarets 
kulturminner i byen spenner fra 1600-tallet og til de siste tiårene av 
1900-tallet. Bygningsmassen er tegnet av forsvarets ingeniører og 
arkitekter. Offisersporten er det siste større yngre anlegget og 
representerer slik ett siste ledd i en lang kontinuitet. Som mange 
andre forsvarsbygninger, har de også høy og tidstypisk arkitektonisk 
kvalitet og spiller på lag med landskapet de står i. Så bygningene har 
verdi både i seg selv og som elementer i ett større kulturmiljø og 
kulturlandskap.  
 
Fylkeskommunen har ønsket at dette området ble innlemmet i 
områdeplanen for Gamlebyen og at endelige beslutninger for nybygg 
avventer den planprosessen. Fylkeskommunen har også uttrykt klar 
skepsis mot at det bygges noe her overhodet. Fylkeskommunens syn 
reflekterer områdets høye nasjonale og regionale verneverdier. Dette 
er et viktig signal.  
 
Kommunen og byantikvaren har vurdert det slik at det kan bygges 
noe her, gitt at områdets kulturminneverdier ivaretas. Det vil derfor 
være viktig å ivareta nasjonale, regional og lokale kulturminneverdier. 
Reguleringsplanen må derfor påse at gjeldende kulturminnefaglige 
premisser og føringer ivaretas. 
 
En tydelig føring fra Riksantikvaren, formulert i ulike policy-
dokumenter og forvaltningspraksis, slik som Bystrategien, Veileder for 
NB!-områdene mv., er en vektlegging av at eksisterende byggeskikk 
skal være malen for nybygg i kulturmiljø. Lenge før dette ble etablert 
som førende prinsipp hos Riksantikvaren, var dette allerede etablert 
som prinsipp for ivaretagelsen av kulturminnemiljøet i Gamlebyen og 
nedfelt i reguleringsplan. Dette betyr at man skal ikke rive viktige deler 



av historien, og det som legges til skal slutte opp om eksisterende 
byggeskikk i stil, utførelse, volum, detaljering mv. Dette betyr at 
nybygg skal videreføre eksisterende byggeskikk og arkitektur. 
 
Offisersporten er bygget som et militært anlegg, og de to 
hovedbygningene som står i vinkel, danner en tydelig hovedstruktur. 
Hovedbygningene har en historiserende postmodernistisk utførelse 
med referanser til tradisjonell byggeskikk. Det har formalestetisk og 
visuelt sett, tunge, jordbundne symmetriske og stabile uttrykk. I 
hjørnet mot nordvest, er det tilføyd et nyfunksjonalistisk anlegg. Det 
framstår som en fragmenterende og noe oppløst og utilpass tilføyelse 
til hovedstrukturen. Hovedstrukturen kan enkelt avsluttes som et tun. 
Det vil da være viktig at nybygget oppleves som en komplettering av 
hovedanlegget, og at det ikke bidrar til fragmentering, slik det 
nyfunksjonalistiske anlegget gjør. For at dette anlegget skal oppleves 
som en naturlig og balansert del av Byens Marker, er det avgjørende 
viktig at den nye bygningen tydelig finner som plass som et 
avsluttende og kompletterende del av anlegget. Det totale utrykket må 
framstå som samlet, rolig og ikke utfordrende.  
 
Bestemmelsene: 
Bestemmelsen slik den er utformet i forslaget, er for løs og gir alt for 
vide rammer til at man er sikret at verneverdiene ivaretas. 
Bestemmelsen kalles også en estetikkbestemmelse. Den må 
omformes til en kulturminne og kulturmiljø bestemmelse og ha 
dette som overskrift.   
 
I sum vil dette måtte bety endringer og avgrensinger i 
bestemmelsene. Følgende må innarbeides, slik byantikvaren vurderer 
det:  

 Det eksisterende anlegget skal avsluttes med et likeverdig 
volum slik at det dannes ett tun, dvs. en U. Dette setter 
størrelsesbegrensninger på nytt hus, dvs. det skal være i 
tilsvarende størrelse som det andre bygget.  

 Byggestil, hovedform og karakteristiske løsninger (herunder 
takform/utstikk, gesimshøyde, mønehøyde, symmetri mv.), 
detaljering, og materialbruk skal videreføres fra eksisterende 
bygninger. 

 Det skal være gjennomsyn i hjørnet mellom ny bygning og 
eksisterende bygning som ligger på tvers. 

 Tiltaket skal underordnes og tilpasses kulturmiljøet og 
kulturminnehensynene. 

 Eksisterende kulturminner (dvs. bygninger, trær mv.)  skal 
bevares, (dvs. ikke rives, endres eller bygges på). 

 Et mindre tilbygg på badet kan aksepteres (som 
heis/trappehus mv.), dersom det underordner seg 
eksisterende volum, form og uttrykk. Byggegrensen for badet 
må reduseres betraktelig. Andre tilbygg tillates ikke. 

 Tilbygg på øvrige bygninger tillates ikke. Eventuelt tilbygninger 
på nytt bygg, må avgrenses tydeligere i 
reguleringsplanforslaget.   

 
Øvrige forhold til planen: 
Flere av disse forholdene behandles flere steder i plandokumentet og 
de bes tas inn der det er relevant. 
 
Planen har en bestemmelse som tilsier at kulturminnemyndighetene 
skal godkjenne planen. Dette er i utgangspunktet selvsagt og i tråd 



med ordinær planprosess. I en del planer tas det med i bestemmelser 
som at byggetiltaket bare kan godkjennes dersom fylkeskonservator 
og byantikvar anbefaler forslaget. Det bes vurdert og avklart. 
 
Sikkerhet 
Brann og redning: 

 Det må avklares med vann og avløpsavdelingen i Fredrikstad 
kommune om det er tilstrekkelig slokkevannskapasitet og vann 
til sprinkleranlegg for den bebyggelse det her er snakk om. 

 Slokkevannsbehov (preakseptert krav i henhold til TEK17 vil 
være 50 liter per sekund). 

 Forretningsareal på 2.335 m2 kan utløse krav til 
sprinkleranlegg. 

 Oppstillingsplasser for brannvesenet må fremgå av 
utomhusplan. 

 Brann ønsker å uttale seg ved søknad om 
ramme/igangsettingstillatelse. 

 
Funksjonsblandingen skole og dagligvare: 
Dette er en problemstilling som fortjener oppmerksomhet i 
planbeskrivelsen. Spesielt viktig at det vurderes og håndteres 
hvordan sikkerhet og barnas skolehverdag tenkes ivaretatt, knyttet til:  

 Biltrafikk; i mye større grad enn i dag, i hele skoletiden og 
tettere på. Konsekvenser? 

 Butikk vegg-i-vegg; Er det ønskelig at skoleelevene skal ha 
tilgang til dagligvareforretningen i skoletiden (butikk i 
umiddelbar nærhet til skolen vil kunne ha en negativ 
påvirkning på elevenes kosthold og «forbrukerpress»), og hvis 
ikke, er det noen tanker om hvordan dette kan forhindres? Og 
tilsvarende; besøkende til butikken sin kontaktmulighet med 
barn/ungdom i skolegården? 

 Skolens uteareal blir innsnevret der det i dag er åpen plass og 
lekeapparater, og utearealets nordre del blir i større grad 
adskilt fra området foran skolen. Konsekvenser for lek, bruk og 
opplevd trygghet? 

 
Bygg- og anleggsfasen: 
Erfaringer viser at bygg- og anleggsarbeider nært inntil en skole byr 
på store utfordringer. Støy fra arbeidene forstyrrer undervisningen og 
det kan være krevende å sikre byggeplassen tilstrekkelig slik at 
skader og ulykker unngås. Støv fra arbeidene kan også gi store 
utfordringer for skolen. Det må legges inn reguleringsbestemmelser 
som sikrer at dette ivaretas på en god måte. 
Reguleringsbestemmelsene bør sikre at det utarbeides en plan for 
håndtering av både støv, støy og sikkerhet før arbeidene starter. 
 
 
Uteområder/friluftsområder 
Kommentarer til plankartet: 
Adkomst med parkering f_GAA er angitt som Kombinert formål 
Grønnstruktur – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-
7, nr. 1, 2). Her stilles det blant annet krav til et betydelig innslag av 
grønnstruktur. Ettersom Grønnstruktur omfatter arealer for 
naturområder, turdrag, friområder og parker, er det et spørsmål om 
formålet heller bør være Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
med krav til opparbeidelse som beskrevet i 5.2 i reguleringsplanen. 
 
Parkering: 



Fra detaljreguleringsplanens punkt 5.6 Parkering: «Parkering til 
bebyggelsen i planområdet skal løses innenfor felt GAA som er felles 
for BF, BOP og BKB. Krav til bil- og sykkelparkering for 
dagligvareforretningen BF er i tråd med kommuneplanens krav. Krav 
til bilparkering for skolen BOP (min. 20 plasser) er lavere enn 
kommuneplanens krav, men vurdert som tilstrekkelig av skolen. 
Sykkelparkering til BOP ivaretas innenfor skolens uteoppholdsarealer. 
 
For både boliger og tjenesteyting i BKB er dekningskrav for 
bilparkering noe lavere enn 
kommuneplanens krav til bolig, mens sykkelparkeringskravet er i tråd 
med kommuneplanen. 
Planområdet har en sentral plassering og det er god kollektivdekning 
og gang- 
/sykkeltilgjengelighet, og lav bilparkeringsdekning imøtekommer 
samfunnets målsetning om 
redusert privatbiltrafikk». 
 
Under BF Forretning 3.1.c oppgis krav til sykkelparkering for 
forretning. BOP Offentlig eller privat tjenesteyting 3.2 oppgir ingen 
krav til sykkelparkering, og sier i tillegg at denne ikke skal inngå i 
beregningen av %-BYA. Dette er antagelig i tråd med reglene for 
beregning av utnyttelsesgrad. Sykkelparkering tar imidlertid plass, og 
arealene blir ikke brukbare til lek eller opphold. Krav til 
sykkelparkering bør oppgis i bestemmelsene.  
 
Fra detaljreguleringsplanens punkt 5.4.4 Grad av utnytting: «BF: 
Maks. utnyttelsesgrad er satt til %-BYA=45%. Dette tilsvarer ca. 1050 
m2 BYA, vurdert som tilstrekkelig for varemottak, lager og 
inngangsparti i tillegg til butikkens salgsareal på ca. 800 m2 BRA». 
 
Planen er utarbeidet på grunnlag av Kommuneplanens arealdel 2011-
2023, så også krav til parkering. Illustrasjonsplanen viser opparbeidet 
98 p-plasser. Det stilles krav om 3 p-plasser per 100 kvm (BRA) 
forretning med tilhørende lager. Dette gir et maks behov for 30 
plasser. Det oppgis at behovet for p-plasser til skolen er minimum 20 
p-plasser. Et omtrentlig tall for behovet i BKB Kombinert formål, 
offentlig og privat tjenesteyting settes til 10 p-plasser. Dette gir et 
behov for rundt 60 p-plasser. En reduksjon i antall p-plasser for bil, vil 
gi rom for sykkelparkering til skolen, en sykkelparkering med god 
plassering som ikke vil stjele av skolens knappe og verdifulle 
uteoppholdsarealer. 
 
Skolens utearealer: 
På side 37 i planbeskrivelsen står det at skolen vil få et 
uteoppholdsareal på ca. 10 600 m2 innenfor BOP, som tilsvarer ca. 40 
m2 per elev. På side 43 i planbeskrivelsen står det imidlertid at 
planforslaget sikrer ca. 50 m2 uteareal per elev innenfor BOP. Ut fra 
planbeskrivelsen er det vanskelig å få oversikt over hva som regnes 
som skolens uteareal i dag, og hva reguleringsplanen legger opp til 
skal være skolens uteareal. Det er ikke ønskelig med en redusering 
av antall m2 per elev som beskrevet i kap. 5.12, som vil gi 20 % under 
anbefalt nivå, uten at det beskrives kvalitetsmessig opprustning av 
arealene.    
 
I planbeskrivelsen vises det til at Offisersporten ligger i direkte 
tilknytning til store friområder og grøntarealer og har direkte gang- og 
sykkelforbindelse til store tur- og naturområder. Uteoppholdsarealet 



per elev vurderes dermed som tilfredsstillende i dette tilfellet, og i tråd 
med sentrale føringer. I veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler påpekes at tilleggsarealer i rimelig nærhet, som 
for eksempel idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer i 
skoletiden, normalt vil kunne regnes med i arealet (utearealet). Det 
må i planbeskrivelsen beskrives hvilke friområder og grøntarealer 
skolen tenker å bruke som tilleggsarealer. 
 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav 
om at skolens lokaler og uteområde har tilfredsstillende lydforhold. I 
forbindelse med at skolen søkte om godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler i 2012 ble det lagt frem 
en utomhusplan. Denne planen viser at arealene vest for 
skolebygningene skulle avsettes til parkeringsplasser. I 
planbeskrivelsen ser dette arealet nå ut til å være en del av skolens 
uteareal. En endring fra å bruke arealet som parkeringsplass og til 
uteareal for skolens elever gjør at det nå stilles krav om 
tilfredsstillende lydforhold på arealene. Det må stilles krav om at de 
arealer som er tenkt skal utgjøre skolens uteareal markeres i en 
illustrasjonsplan. En slik plan må foreligge på reguleringsplannivå. 
Reguleringsbestemmelsene må også sikre at tilfredsstillende 
lydforhold på skolens uteområder og lokaler er tilfredsstillende og i 
tråd med krav gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler.  
 
Det å plassere en butikk helt inntil skolens uteareal kan by på 
utfordringer for skolen med hensyn til trafikksikkerhet, risikofaktorer i 
miljøet, kosthold med mer. Skolen har i henhold til forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler ansvar for å bidra til at 
miljøet på skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold, samt forebygger sykdom og skade.   
 
Children’s International School er godkjent etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. Ny søknad om godkjenning må 
fremlegges når det foreligger plan for utvidelse eller endring av 
virksomheten. En endring av skolens uteareal kan utløse krav om ny 
godkjenning, dette må avklares med kommunen. 
 
I reguleringsplanen må det sikres at gang og sykkelveiene som er 
tegnet inn på utearealet ikke blir benyttet som en snarvei til butikken 
for de som bor i området rundt skolen.  
 
For "Badet", som vil være bolig, anbefales det å etablere 
en trafikkskjermet passasje til skolens utearealer. Det er uheldig å 
kombinere adkomst og parkering med grønt og uteoppholdsarealer.   
 
 
Kommunaltekniske forhold 
Vann og avløp: 

 Overvannet må håndteres i henhold til 
overvannsrammeplanen i kommunen. 

 Brannvannsdekning må avklares. 
 Det settes krav om utbyggingsavtale for teknisk 

infrastruktur. Tosidig vannforsyning til området vurderes i 
forbindelse med utarbeidelse av utbyggingsavtale. 

 
Vei: 



 Det settes krav om utbyggingsavtale for teknisk 
infrastruktur. Det som skal overtas av virksomhet vei skal 
planlegges og bygges i henhold til vedtatt vei- og 
belysningsnorm. 

 Siden det foreslås en stenging av avkjørsel til den 
offentlige parkeringsplassen ut mot Torsnesveien må 
avkjøringen mot Gamlebyveien sees på med tanke på 
bredde, sikttrekanter og svingebevegelser. 

 
Renovasjon: 

 Renovasjon ser at man har laget en renovasjonsteknisk 
plan her. Det er tatt høyde for mye av det som renovasjon 
mener er viktig og det ser ut som containerne får en god 
plassering. Men det er behov for en avklaring på hvor 
mange boenheter som skal bruke de nedgravde 
containerne. Renovasjon har også behov for en avklaring 
på hvilke næringer som skal bruke disse. Fint om utbygger 
tar kontakt med renovasjon for disse avklaringene. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


