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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planforslaget 

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å tilrettelegge for etablering av ny fylkeskulturscene 

for Østfold på Værste i Fredrikstad. Oppdragsgiver er Fredrikstad kommune.  

Planen skal gi et formelt plangrunnlag for en kommende søknad om byggetillatelse for oppføring 

av ny fylkeskulturscene på Værste. Tiltaket er i utgangspunktet vurdert til å kunne omsøkes på 

bakgrunn av gjeldende reguleringsplan med dispensasjon fra høydebestemmelsene tilsvarende 

som ved utbygging av Fredrikstad stadion og smia. Det ville også være behov for dispensasjon 

fra formålet i gjeldende plan for oppføring av fylkeskulturscenens planlagte sidebygg. Prosjektet 

er statlig finansiert og videre planlagt offentlig bygget og driftet av henholdsvis Fredrikstad 

kommune og Østfold Fylkeskommune. Derfor er det besluttet å følge en formelt riktig prosess 

etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven med detaljregulering av det nødvendige areal for 

tiltaket med tilstøtende areal for p-plass og offentlig tilgjengelig bryggepromenade. 

1.2 Beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger på Værste i Fredrikstad sentrum og utgjør ca. 17 daa. Planområdets 

beliggenhet fremkommer av kartet nedenfor.  

 

 

Kart 1. Oversiktskart med planområdets plassering.   

1.3 Planavgrensning 

Planområdet avgrenses av elva i nord, Fredrikstad stadion i sør, parkområdet ved Beddingen i øst 

og Værstebrua i vest. Planenes avgrensing fremkommer av kartet nedenfor.  
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Kart 2. Planområdet.  

 

Som beskrevet under pkt. 1.1 er hensikten med planarbeidet å etablere et formelt grunnlag for 

en kommende byggesøknad for ny fylkeskulturscene. Det er avholdt eget møte med bygnings- og 

reguleringssjefen, byplanavdelingen og reguleringsavdelingen i Fredrikstad kommune for å drøfte 

hva man skal løse i planen. Planleggers holdning til planarbeidet har vært at planen som et 

minimum bør avsette nødvendig areal/byggeformål for etablering av fylkeskulturscenen, sikre en 

offentlig tilgjengelig bryggepromenade og legge til rette for en hensiktsmessig parkeringsløsning. 

Planmyndigheten i kommunen har vært enige i vurderingen, men har ikke uttalt seg formelt om 

endelig plangrense før formell oversendelse av planforslag. Foreslått plangrense er imidlertid 

presentert i regionalt planmøte 30.04.2013 og 11.06.2013 og formelt avklart med Østfold 

Fylkeskommunes planavdeling med brev fra konsulent 17.06.2013 og positivt svar datert 

21.06.2013. Korrespondansen følger planforslaget som vedlegg.  

 

 

2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

2.1 Kommuneplan 

Planområdet er i plan for byområdet 2011-2023 avsatt til sentrumsformål – fremtidig. Området 

er også vist som hensynssone kulturmiljø. Et av de overordnede målene for utvikling av 

byområdet er «fokus på byen som sosial arena: arenaer for et mangfoldig kulturliv». I planens 

kapittel 4.3 er det angitt spesielt at offentlige kulturhus må gis god utforming og fremheves som 

knutepunkter og landemerker i bylandskapet. Det planlagte tiltaket vurderes å bidra positivt til 

målsettingen. Videre er det et sentralt mål i byområdeplanen at tyngdepunktene Gamlebyen, 

FMV og dagens sentrum skal styrkes og det skal tilrettelegges for handelsaksen Grønli-Torvbyen-

Storgata-gangbroa-FMV. FMV er i plan for byområdet beskrevet som et svært viktig område i den 
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videre utviklingen av Fredrikstad sentrum. Etablering av en fylkeskulturscene innenfor det 

anviste planområdet vurderes å bidra positivt i denne prosessen. 

 

Planområdet ligger innenfor hensynssone H500_61 – hensynssone naturmiljø. Fysisk og visuell 

nærhet til elverommet skal sikres. 

Elverommet er et viktig strukturerende og identitetsskapende element i byen og er et viktig 

bindeledd mellom de 3 tyngdepunktene FMV, dagens sentrum og Gamlebyen. I figur 11 i 

byområdeplanens beskrivelse er det etablerte fergeleiet ved stadion vist som ett av 6 

stoppesteder i sentrum. Byområdeplanen har som mål å legge til rette for økt bruk av elva som 

transportåre.  

 

Planområdet ligger innenfor hensynssone H320_1 – faresone. Området er vist som flomutsatt 

med krav om overkant gulvhøyde på ny bebyggelse = kote +2.5. 

 

 

Kart 3. Utsnitt av plan for byområdet med plangrense.  

 

Det planlagte tiltaket vurderes å være i tråd med formålet og intensjonen i plan for byområdet.  

 

Sykkelhovedplan for Fredrikstad viser ingen forbindelse mellom Glommen brygge og ny Fv. 108. 

Dette vurderes i plan for byområdet som uheldig. Detaljreguleringsplan for ny fylkeskulturscene 

vil sikre en offentlig tilgjengelig bryggepromenade nord for stadionområdet og legge til rette for 

en fremtidig forbindelse.  

 

2.2 Fylkesplan 

Fylkesplan for Østfold mot 2050 anviser planområdet som nåværende tettbebyggelse og innenfor 

langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse. Fylkesplanen fikk regjeringens godkjenning 

11.03.2011. 
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Kart 4. Utsnitt av fylkesplanen. Planområdets beliggenhet er vist med stiplet, gul linje.  

 

Følgende retningslinjer i fylkesplanen er relevante og vurdert/hensyntatt i utformingen av 

planforslaget:  

 

Rekkefølgebestemmelse til fremtidig tettbebyggelse (jf. Kap. 5.3) 

Kommentar: Planområdet ligger innenfor området som i fylkesplanen er avsatt til «fremtidig 

tettbebyggelse» og det planlagte tiltaket vurderes å være i tråd med disse bestemmelsene.  

 

Krav om effektiv arealutnyttelse (jf. Kap. 5.4) 

Kommentar: Planområdet ligger innenfor den langsiktige grensen for fremtidig tettbebyggelse 

samtidig som planen legger opp til bruk av ledig areal i sentrumsområdet. Planen legger opp til 

en bebyggelse med høyde som harmoniserer med eksiterende stadion og etter planleggers 

vurdering en effektiv arealutnyttelse. 

 

Funksjonell lokalisering (jf. Kap. 5.5) 

Kommentar: Planområdet vurderes å være hensiktsmessig for det planlagte tiltaket både med 

tanke på topografi, lokalklima og kommunikasjon. 

 

Regionalplan kultur 2010-2013 

Vedtatt av fylkestinget 16.-17. juni 2010 

Hovedmål: «Østfold skal være et ledende kulturfylke som legger vekt på kultur for å sikre 

ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. Kulturen og kunstens bærekraft skal utvikles 

gjennom å legge til rette for gode forhold for de kompetente institusjonene, kunstfagmiljøene og 

det frivillige organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, på 

tvers av genre og kommunegrenser.» 

Kommentar: Det planlagte tiltaket vurderes å bidra positivt til målsettingen om Østfold som et 

ledende kulturfylke. 

 

Delmål: Opplevelse  

«Kulturen i Østfold skal gi gode og utviklende opplevelser for både publikum og deltakende 

utøvere.  Det skal stimuleres til høy kvalitet i tilbudene som skal rettes mot både et bredt og et 

smalt publikum.» 
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Kommentar: Det planlagte tiltaket vurderes å bidra positivt til målsettingen. 

 

Delmål: Identitetsbygging 

«Kulturen i Østfold skal bidra til bygging av en positiv identitet, for enkeltmennesket, 

lokalsamfunnene og fylket som helhet.» 

Kommentar: Det planlagte tiltaket vurderes å bidra positivt til målsettingen. 

 

Delmål: Kommersialisering 

«Kulturen i Østfold skal gi grunnlag for næringsutvikling gjennom økt kommersialisering av 

kulturelle tilbud og kvalitetsheving av produkter på andre områder.» 

Kommentar: Det planlagte tiltaket vurderes å bidra positivt til målsettingen. 

 

2.3 NB!-registeret 

NB!-registeret er en oversikt over kulturhistoriske bymiljøer med nasjonal interesse. Store deler 

av planområdet inngår i «Fredrikstad delområde FMV». Delområdet omfatter maskinhaller og 

administrasjonsbygning. 

 

  

Kart 5 viser avgrensningen av «Fredrikstad delområde FMV» i NB!-Registeret. Kartet er hentet fra nb.ra.no. 

 

2.4 Rikspolitiske retningslinjer 

- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen. 

Det legges opp til omdisponering av arealet fra et tidligere industriområde til et offentlig 

kulturbygg med tilhørende trafikksikre ferdselssoner. Området vurderes å ha liten verdi som 

oppholdsareal for barn og unge slik det ligger i dag, og en gjennomføring av planen vurderes å 

bidra til å sikre mot fysiske skadevirkninger gjennom opprusting av gammel bebyggelse og 

tilrettelegging for et offentlig tilgjengelig byrom. En gjennomføring av planen vurderes videre å 

styrke byens kulturelle tilbud til barn og unge. En gjennomføring av planen vurderes å ha en 

positiv konsekvens for barn og unge.   

 

- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal og transportplanlegging. 
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Planområdet vil få en effektiv arealutnyttelse samtidig som det har en sentral beliggenhet i nær 

tilknytning til kollektivnettet og et etablert gang-/sykkelveinett. Dette vil også forsterkes ved 

gjennomføring av planen.  

 

2.5 Reguleringsplaner 

Planområdet er del av reguleringsplan 0106468 Værste, vedtatt 30.05.2001. I tillegg grenser 

planområdet til: 

0106370 (#) Trosvikstranda 16.12.1993 

0106528 Ny RV 108 - Parsell Kråkerøy - Nordre Del 31.03.2005 

0106529 Ny RV 108 - Bjølstadforbindelsen 31.03.2005 

0106558 Værste 1A, Kråkerøy 21.09.2006 

 

 

Kart 6. Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner som ligger nær/grenser inn til, planområdet er vist med stiplet 

linje.  

 

2.6 Vurdering av konsekvensutredning 

Utdrag av forskriftens § 1: 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 

samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til 

om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. 

 

Det vil i planforslaget legges opp til en noe høyere utnyttelsesgrad enn hva eksisterende 

reguleringsplan tillater. Gjeldende plan tillater opprinnelig 60 % BYA. Det vil videre foreslås 

byggehøyder som er tilpasset eksisterende bebyggelse. Maksimalt tillatte byggehøyde i gjeldende 

plan er kote +17,40. Eksisterende tribuneoverbygg er imidlertid bygget med mønehøyde kote 

+23,6.  

Foreslått justering av BYA- % og maks tillatte byggehøyde vurderes ikke å ha nevneverdig 

negativ påvirkning på miljø og samfunn. De nevnte endringene vurderes ikke å utløse krav om 

konsekvensutredning etter gjeldende forskrift da økt BYA- % kun er tilpasset gjeldende 

bebyggelse i tillegg til en mindre utvidelse. 
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Aktuelle utredningstemaer i en konsekvensutredning er utredet og belyst i planbeskrivelsen. 

 

Forskriftens § 2: Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes er listet i ”Vedlegg 

I”. 

Vedlegg I pkt 1. angir tiltak og oppfangingskriterier for næringsbygg. Dersom det legges opp til 

at ny bebyggelse skal ha et samlet bruksareal over 15000 kvm eller en investeringskostnad på 

mer enn 500 millioner skal tiltaket konsekvensutredes. 

  

Det legges ikke opp til at ny bebyggelse skal ha et samlet bruksareal på mer enn 15000 kvm. 

Investeringskostnadene for fylkesscenen er etter forprosjekt beregnet til 271 millioner. Tiltaket 

vurderes ikke å være utredningspliktig etter forskriftens § 2.  

 

Forskriftens § 3: Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens § 4. 

Forskriftens § 3 b) oppgir at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i ”Vedlegg II” skal 

vurderes utredet etter § 4.  

Vedlegg II pkt 1. angir tiltak og oppfangingskriterier for næringsbygg som relevant punkt. 

Dersom det legges opp til at ny bebyggelse skal ha et samlet bruksareal over 5000 kvm skal 

tiltaket vurderes utredet etter § 4. 

 

Planforslaget legger opp til et samlet bruksareal på mer enn 5000 kvm, men faller ikke inn under 

noen av de nevnte kriteriene i § 4 som ville utløst krav om KU. Tiltaket vurderes ikke å være 

utredningspliktig etter forskriftens § 3b). 

 

Basert på vurderingene over vurderes ikke tiltaket å utløse krav om konsekvensutredning jf. 

Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2009-06-26-855). 

 

 

 

3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Eierforhold 

Planområdet omfatter deler av gnr. 423, bnr. 2, gnr. 423, bnr. 168, gnr. 423, bnr. 155. Arealene 

eies av hhv. Trip AS, Ravn AS og Fredrikstad stadion som alle er datterselskap av Værste AS. Det 

er inngått intensjonsavtale om overdragelse av nødvendig areal mellom Østfold fylkeskommune 

som fremtidig drifter av fylkeskulturscenen og Værste AS som grunneier.  
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Kart 7. Eiendomsgrenser i området, planområdet er vist med stiplet linje. 

 

3.2 Nåværende arealbruk 

Planområdet består hovedsakelig av råbygg etter tidligere maskinhall ved Fredrikstad mekaniske 

verksted i tillegg til manøvreringsareal/kaiareal, parkeringsplasser og kjørerampe/rømningsvei. 

 

 

Illustrasjon 1. Flyfoto som viser dagens arealbruk.   
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3.3 Topografi og vegetasjon 

Planområdet er forholdsvis flatt og uten vegetasjon.  

  

3.4 Solforhold og lokalklima 

Planområdet ligger i hovedsak nord for Fredrikstad stadion med brokar for Værstebrua mot vest. 

Solforhold vurderes som gode i sommerhalvåret, men mindre gode i vinterhalvåret. Planområdet 

ligger godt skjermet for vind fra dominerende sydlige og sydvestlige vindretninger, men er mer 

utsatt for nordlige og østlige vindretninger. Området ligger tett på elva som tidvis forårsaker 

trekk og lokal luftnedkjøling.  

 

3.5 Eksisterende bebyggelse 

Innenfor planområdet ligger i dag maskinhallen samt deler av stadionanlegget. Planforslaget 

legger opp til at maskinhallen rives og gjenoppbygges med samme form og uttrykk – dog med 

fasademessige endringer tilpasset fylkeskulturscenens krav til funksjonalitet.  

 

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det finnes ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Fylkeskonservator er varslet med brev ved oppstart av planarbeidet, og det ble ikke varslet 

behov for arkeologiske registreringer.  

 

Området inngår imidlertid i Riksantikvaren database NB!-Registeret og inneholder nasjonalt 

verdifulle kulturminner i by. Planområdet ligger som en del av tidligere FMV (Fredrikstad 

mekaniske verksted) og har som en følge av dette en over 100 år lang industrihistorie. 

Fylkeskulturscenen skal bygges på samme sted som maskinhallen - i forlengelse av vestre 

langside på Fredrikstad stadion, bak fundamentet for hovedkrana som fortsatt står som en del av 

kaifronten. Hovedkrana ble bygd i 1931 og hadde en maks heishøyde på 31 meter og løfteevne 

på 125 tonn. Både maskinhallen og kranfundamentet er registrert som kulturminner.  
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Foto: Fredrikstad blads bildearkiv 

 

 

Foto: Fredrikstad blads bildearkiv 
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Foto: Fredrikstad blads bildearkiv 

 

Deler av kranfundamentet som ses på bildene over står innenfor planområdet. Fundamentet er 

siste gjenværende rest av de gamle kranene langs elva på sentrumssiden. En eventuell bevaring 

av kranfundamentet har vært et tema med spesielt fokus gjennom arbeidet med forprosjektet. 

Det har vært tett dialog med fylkeskonservator angående utforming av ny bebyggelse og 

forholdet til kranfundamentet ble tidlig avklart med myndigheten. En eventuell bruk av 

fundamentet som element i prosjektet ville være styrende for byggets arkitektoniske utforming, 

men også for byggets innvendige funksjoner.  

SINTEF ble i løpet av forprosjektet engasjert til å vurdere tilstanden på kranfundamentet og 

konkluderte på sin side med at konstruksjonen er i svært dårlig forfatning og utgjør en fare for 

forbipasserende. På grunn av fundamentets forfatning konkluderte SINTEF med at 

konstruksjonen ikke lar seg rehabilitere og må rives og bygges på nytt dersom den skal inngå 

som en del av prosjektet. Konklusjonen støttes også av bygg- og geotekniske fag som på sin side 

ikke ser det som mulig å bevare fundamentet i løpet av byggeprosessen med peling og 

forsterking av bryggefront. Videre er nødvendig terrengheving som følge av bestemmelser om 

flomsikring utfordrende med tanke på en eventuell bevaring. Siden fylkeskonservator ikke hadde 

anledning til å delta i regionalt planforum 11.06.13 ble det avholdt særmøte med myndigheten 

10.09.13 hvor forholdet ble drøftet. Fylkeskonservator gav i sin tilbakemelding datert 12.09.13 

sin støtte til de vurderinger som er gjort og aksepterer at kranfundamentet rives som følge av 

oppføringen av ny fylkeskulturscene. Fylkeskonservator presiserer imidlertid at riving ikke kan 

skje før planen er vedtatt. Dersom realiseringen av fylkeskulturscenen ikke finner sted skal 

bevaring av kranunderstellet vurderes på nytt. 

 

3.7 Trafikkforhold 

Primærveisystemet i området er nylig etablert i forbindelse med gjennomføring av ny 

Kråkerøyforbindelse og er dimensjonert for fremtidig trafikkvekst. Planområdet har god 

tilknytning til fv. 108 mot Hvaler og fv. 110 mot Østfoldbyene. Jens Wilhelmsens gate syd for 



 

PLANBESKRIVELSE 17 (36) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

stadionkvartalet har god kapasitet. Jens Wilhelmsens gate er i sentrumsplanen beskrevet som en 

del av sentrumsaksen FMV-Grønli, men har i dag preg av å være en fylkesvei. 

Internveisystemet/trafikksonene rundt stadionkvartalet er stedvis utflytende og udefinerte.  

 

3.8 Miljøforhold 

3.8.1 Forurensing i grunnen 

Planområdet har tidligere vært benyttet til mekanisk verksted, og det antas at grunnmassene i 

noen grad kan være forurenset som en følge av dette. Det kan være aktuelt med tiltak for å 

overholde forurensingsforskriftens bestemmelser. Det vil imidlertid være nødvendig med 

detaljerte undersøkelser for å fastsette det faktiske behovet. Eventuell gjennomføring av 

avbøtende tiltak er sikret gjennom planens bestemmelser. 

3.8.2 Støy 

Det er utført støyberegninger for planområdet. Analysen viser at deler av planområdet i dag 

ligger innenfor gul støysone. Beregningene viser at det samme vil være tilfelle i 2033. Støynivå 

langs planlagt bebyggelses nordfasade er beregnet til å ligge utenfor støysonen ved alle 

beregningsalternativene.  

 

 

Illustrasjon 2. Beregnet støysone ved dagens situasjon med beregningshøyde 4 meter.   
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Illustrasjon 3. Beregnet støysone i år 2033 med beregningshøyde 4 meter.   

 

 

 

Illustrasjon 4. Beregnet støysone i år 2033 med beregningshøyde 1,8 meter.   
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3.8.3 Luftforurensning 

Planområdet ligger i sentrum av byen men ligger likevel utenfor områdene som har den største 

konsentrasjonen av luftforurensning per i dag. Planområdet ligger nært elva som bidrar til god 

luftutskifting. Luftkvaliteten i området vurderes som tilfredsstillende. En fremtidig fullføring av fv. 

108 vil sannsynligvis medføre noe større konsentrasjon av forurensing, men en fremskriving av 

trafikktallene viser at området ikke vil utsettes for de samme belastninger som for eksempel 

St.Croix-krysset de nærmeste 40 år. En økt satsing på kollektivtrafikk og bruk av sykkel vil 

kunne bidra til en mer forsiktig fremskriving enn hva dagens beregningsformel fra Statens 

vegvesen representerer.  

 

 

Kart 8: Luftforurensning i Fredrikstad kommune, planområdet er innenfor grønn sirkel.    

 

 

3.9 Natur- og rekreasjonsverdier 

Planområdet isolert sett blir ikke brukt som rekreasjon- og friluftsområde i dag og vurderes å ha 

liten verdi for slik bruk da det i hovedsak består av gammel bygningsmasse og grusede eller 

asfalterte flater.  

 

3.10 Naturforhold (forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12) 

§ 8: Det er ikke registrert viktige artsforekomster innenfor planområdet. 

 

§9: Virkningene av tiltaket anses tilstrekkelig kjent, tiltaket er begrenset, og det foreligger ikke 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.   

 

§10: Det opprinnelige økosystemet i området er allerede ødelagt som en følge av at området har 

vært benyttet til blant annet mekanisk verksted.   

 

§11: Tiltaket er begrenset og representerer ingen skade på naturmangfoldet.  
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§12: Tiltaket er tilpasset til omgivelsene, og inngrep vil bli begrenset til det som er nødvendig for 

gjennomføring.  

  

3.11 Barns interesser 

Arealet vurderes til å ikke ha verdi som oppholdsareal for barn. Det planlagte tiltaket vil øke 

områdets verdi for bruk av barn ved at det etableres uteoppholdsareal og tilrettelegges for myke 

trafikanter.  

 

3.12 Teknisk infrastruktur 

3.12.1 Kjøreadkomst 

Adkomst til planområdet skjer fra Jens Wilhelmsens gate via parkeringsareal syd og vest for 

stadion, langs veien stadion øst for stadionkvartalet eller via kommunal vei Dokka fra vest under 

Værstebrua. 

 

3.12.2 Parkering 

Det ble i forbindelse med utvidelse av Cowi sine lokaler i 2010 foretatt en oppdatert beregning av 

parkeringskapasiteten innenfor område 6 – gjeldende reguleringsplan. Beregningen er foretatt av 

Griff arkitektur AS. Total kapasitet i område 6 er beregnet til 700 plasser. Innenfor området er 

det beregnet følgende antall kvadratmeter areal med tilhørende plankrav til parkeringsdekning: 

 

Forretningsareal: 5500 kvm, krav = 30 p-plasser/1000 kvm BRA. Beregnet behov: 165 p-plasser. 

Kontorareal: 5138 kvm, krav = 10 p-plasser pr 1000 kvm BRA. Beregnet behov: 51 p-plasser. 

Forsamling/restaurant: 1212 kvm, krav 50 p-plasser pr 1000 kvm BRA. Beregnet behov: 60 p-

plasser.  

 

Det samlede behovet for p-plasser beregnet for eksisterende næring innenfor området er 

beregnet til 276 p-plasser. 

I tillegg til næring innenfor område 6 er det for tiltak på tilstøtende eiendommer løst 

parkeringsdekning innenfor området. Behovet er i beregningen fra 2010 beregnet til 279 p-

plasser + et økt behov etter utvidelse av Cowi sine lokaler på 21 p-plasser. Dette gir et samlet 

behov = 276 + 279 + 21 = 576 p-plasser.  

Etter at beregningen ble foretatt har det kun vært små endringer i arealbruken innenfor området 

og kun utvidet p-behov for Høyskolen i Østfold med 15 plasser beregnes å påvirke regnskapet. 

Med tilgjengelig parkeringsareal innenfor området og 700 opparbeidede p-plasser er det i 2013 

en beregnet overdekning på 109 p-plasser. Ny bebyggelse på naboeiendommer løser 

parkeringsbehov på egen grunn og legger ikke beslag på p-plasser innenfor område 6. Ved store 

arrangement som kamper på Fredrikstad stadion benyttes ledige tomter sydøst for området til 

parkeringsareal. Dette behovet kan ikke dekkes innenfor område 6 og må beregnes dekket av 

den totale parkeringskapasiteten i Fredrikstad byområde også i fremtiden. Det er videre et sterkt 

politisk signal og en vedtatt ambisjon å øke bruk av sykkel i Fredrikstad. Det videre arbeid med å 

tilrettelegge byens infrastruktur for gående og syklende vil også redusere parkeringsbehovet på 

Værste i et langsiktig perspektiv. Parkeringsdekningen i området vurderes å være god.   

 

3.12.3 Ulykkessituasjon 

Ulykkesrisikoen i planområdet vurderes som lav, da det er oversiktlige trafikale forhold og lave 

fartsgrenser i området.  
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3.12.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Planområdet er godt tilgjengelig for myke trafikanter fra alle retninger jf. kart 7. Det er etablert 

gang-sykkelvei langs Jens Wilhelmsens gate, trapper fra tosidig fortau på brua ned til 

planområdet, kjørbar gangakse mellom helsehuset og nytt ferjeleie, bryggepromenade fra 

gangbro langs Beddingen, undergang fra Dokka i vest samt krysningspunkt i trafikkerte veier. 

 

Illustrasjon 5 viser gangakser i området. 

 

3.12.5 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger i sentrum og har gode bussforbindelser både lokalt og regionalt. Avstand til 

jernbanestasjon er ca. 1300 meter og innenfor gangavstand. Det er avsatt plass til stoppested 

for byfergen innenfor planområdet og det planlegges fast rute til Værste så snart 

kundegrunnlaget er tilstrekkelig stort. Byfergen kan også benyttes fra Ferjestedsveien til Værste 

ved ankomst med tog. Ved gjennomføring av planlagt ny jernbanestasjon ved Grønli vil avstand 

til planområdet fra jernbanestasjon reduseres til ca. 750 meter. 

 

3.12.6 Vann og avløp 

Eksisterende vann- og avløpsledninger har tilstrekkelig kapasitet for den planlagte utbyggingen 

av planområdet. Umiddelbart vest for Værstebrua er det etablert pumpestasjon med en kapasitet 

som teoretisk dekker nær 50 % av sentrumsområdet. 
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3.12.7 El-forsyning og alternativ energi, fjernvarme mm 

Fredrikstad energinett har eksisterende ledningsnett som forsyner bebyggelsen rundt 

planområdet. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

3.13 Grunnforhold 

3.13.1 Stabilitetsforhold 

Grunnundersøkelser foretatt av Sivilingeniør Bjørn Strøm as i forbindelse med etablering av 

Fredrikstad stadion sier at grunnen langs elva består av fyllmasser i varierende dybder over et 

lag med finsand som hviler på bløt siltig leire med skjærfasthet ned til 15-20 kN/m2. Fyllmassene 

består av stein, grus og sand og i mindre grad av industriavfall. Sandmassene inneholder til dels 

silt eller leire. Det er gjort 5 sonderinger i området ved maskinhallen som alle er avsluttet på 

dybder 16 – 38,2 meter uten å ha truffet fjell.  

I forbindelse med rehabilitering av maskinhallen til bruk som tribune og underliggende 

næringslokaler er det i rapporten anbefalt nye peler til fjell og ikke benyttet eksisterende 

fundamentering. Geotekniker antar at tidligere maskinhall var fundamentert på friksjonspeler.  

Det er i planens bestemmelser forutsatt at det i forbindelse med søknad om tiltak fremlegges 

ytterligere geotekniske vurderinger for det konkrete prosjektet og at avbøtende tiltak beskrives 

og gjennomføres samtidig med grunnarbeider.  

 

  

Kart 9. Løsmassekart hentet fra NGU’s nettsider. 

 

 

 

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Arealbruk og reguleringsformål 

Arealfordelingen mellom ulike arealformål i planen følger under: 

 

PBL § 12-5 - reguleringsformål 
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Bebyggelse og anleggsformål 

- Offentlig eller privat tjenesteyting 2,6 daa 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Fortau (F) 0,04 daa     

- Gangvei/gangareal/gågate (GA) 3,3 daa 

- Parkering (P) 2,5 daa  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Ferdsel (F) 7,2 daa 

- Havneområde i sjø (HS) 0,2 daa 

 

PBL § 12-6 - hensynssoner 

Sone med angitte særlige hensyn – kulturmiljø (areal inngår i annet formål) 

 

Totalt omfatter detaljreguleringen et areal på    15,8 daa  

 

 

4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting (Kulturinstitusjon, konsertlokale, 

teater) 

Ny fylkeskulturscene er tenkt etablert innenfor OPT. Det er i planens bestemmelser foreslått 

byggehøyder tilsvarende som for tilstøtende bebyggelse – tribuneoverbygg vestre langside. Det 

er lagt opp til at området OPT kan utnyttes 100 %. Avgrensing av formålet er gjort etter 

forprosjektets anviste plassering av nytt bygg men en margin på 1 meter mot vest og nord. Mot 

øst er det satt av en sone 13,5 meter bred fra planlagt veggliv. Byggegrensen er sammenfallende 

med formålsgrensen.  

 

Beskrivelse fra forprosjektet:  

Det har vært viktig å utforme bebyggelsen slik at den på en god måte innpasser seg i et historisk 

industrielt havnemiljø. Samtidig skal fylkeskulturscenen tiltrekke seg fylkeskommunens 

innbyggere ved å tilby kulturelle aktiviteter i et velfungerende multifleksibelt teater. 

Fylkeskulturscenen kan med sin beliggenhet direkte mot elva bidra til å skape et unikt offentlig 

byrom ved at scenen åpner seg mot elva og tilbyr et kafémiljø med små foajékonserter 

uavhengig av arrangementene i salen. 
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Illustrasjon 6: Illustrasjon av fylkesscenen 

 

Det arkitektoniske hovedgrepet er relativt enkelt. Tanken er ikke å gjenskape en maskinhall men 

en «teaterhall» innenfor samme geometri som den gamle maskinhallen. I tillegg etableres det et 

nytt areal for bifunksjoner i en egen sidebygning. Materialvalget skal understreke det 

arkitektoniske uttrykk som to selvstendige bygningsdeler. Ved å bygge selve hallen i en 

betongkonstruksjon med en fasade av gjenbrukstegl, oppnås den ønskede patina. Sidebygningen 

skilles fra hallen via et loddrett glassbånd i fasaden, mens fasadene kles med cortenstålsplater i 

store formater. En enkel materialpalett bestående av betong, tegl, stål og tre refererer til det 

historiske og industrielle havnemiljø og er på den måten med på å gjenskape stoffligheten fra 

den gamle maskinhallen.  

 

De tre store rommene scene, kultursal og foajé plasseres i hallen, fristilt fra øvrige funksjoner. På 

den måten skapes det en stor åpenhet og fleksibilitet samtidig som illusjonen av å bevare den 

eksisterende hallen fastholdes. Ved arrangementer der det ikke er behov for en orkestergrav eller 

den mobile tribunen vil det være mulig å etablere et sammenhengende gulv for scene og 

kultursal. Mellom kultursalen og foajeen kan en stor skyveport åpnes og man vil oppleve hele 

hallen som et stort rom og gjenskape stemningen fra den gamle maskinhallen.  

 

Hovedinngangen til fylkeskulturscenen skjer gjennom sidebygningen, enten fra parkeringsarealet 

mot vest eller via bryggepromenaden. Om sommeren vil det imidlertid være mulighet for å åpne 

dørene direkte fra foajeen til bryggepromenaden.  

 

Foajeen strekker seg opp gjennom fire etasjer med foajéareal på plan 1 og 3, der barene er 

plassert. De øvrige etasjer, plan 2 og 4, er fordelingsarealer utformet som lette balkonger med 

åpne trappeforbindelser. Foajéarealet på plan 1 og 3 er pauseareal ved arrangementer i 

kultursalen, men kan også benyttes som kulturscene når salen ikke er i bruk.  
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Illustrasjon 7: Illustrasjon av foajeen 

 

Kultursalen er en multifleksibel sal med en glidende overgang til scenen. Orkestergraven som 

danner overgangen mellom sal og scene består av 3 justerbare podier. Dermed kan det skapes 

orkestergrav av ulik størrelse eller salen kan brukes uten orkestergrav ved at alle podier kjøres 

opp til samme nivå som gulvet for øvrig. Salen har en fast balkong mellom plan 3 og 4 samt en 

mobil teleskoptribune mellom plan 1 og 2. Teleskoptribunen kan deles i to mindre enheter som 

kan plasseres fritt eller kjøres bort. De ulike mulighetene gjør det mulig både med en normal 

scene og en intimscene og kan dermed anvendes til alt fra opera til klassiske konserter, teater, 

ballett eller sirkus.  

 

Sidebygningen består av oppvarmingsrom, lagerplass for flygel og et lite anretningskjøkken i 

første etasje. I andre etasje finnes oppvarmingssal, «greenroom» og garderober. I «greenroom» 

er det avsatt plass til et instrumentskap i tillegg til et tekjøkken. I tredje etasje er det reservert 

plass til administrasjonen, med kontorarbeidsplasser og et kombinert møterom og kantine. 

Omkledningsrom er tenkt å kunne brukes fleksibelt for ansatte på dagtid og for 

utøvere/artister/kunstnere på kveldstid. Kostymevask er tenkt som en til to vaskesøyler i 

rengjøringssentralen. Foruten disse funksjonene er det garderobe og toaletter for publikum i 

tredje etasje. (Kilde: forprosjektet) 

 

Bebyggelsens østfasade vender inn mot et ubebygd areal nord for stadion som rammes inn av 

nordre tribune og høyskolens lokaler (Smia) i øst. Langs byggets østfasade er det etablert en 

kjørerampe som fungerer som adkomst til fotballbanen og som rømningsvei fra stadion. 

Rømningsveier fra ny fylkeskulturscene er tenkt plassert i samme område og vil kreve 

tilpassinger av eksisterende og foreløpig prosjekterte løsninger gjennom detaljprosjektet. For å gi 

nødvendig fleksibilitet i planen, for et påfølgende detaljprosjekt og endelig løsning for 

rømningsveier, er det satt av nok areal til at både rømningstrapper fra fylkesscenen (med 

nødvendig areal på terreng) og rampen fra Fredrikstad stadion kan bestå.   
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Området mellom Smia og fylkeskulturscenen foreslås holdt utenfor planområdet. Hovedårsaken 

til dette er at man foreløpig ikke er kommet i gang med mulighetsstudier for hva dette arealet 

kan benyttes til. Etter at FMV området i 2002 ble tatt inn i kommuneplanen som 

utviklingsområde i Fredrikstad sentrum har det vært prosjektert og bygget mye i området. 

Gjennom disse årene har man valgt å fokusere på å styrke aksen mellom gangbroa og ny fv. 

108. Det er sannsynlig at en gjennomføring av planen og etablering av fylkeskulturscene, 

sammen med en sluttføring av boligprosjektet langs Beddingen, vil fremtvinge en prosess med 

valg av løsninger for det aktuelle arealet de kommende årene. Værste AS som grunneier for det 

aktuelle arealet har nylig ferdigstilt et svært omfattende prosjekt på motsatt side av 

stadionkvartalet – helsehuset, og vil på sin side prioritere utvikling av arealet i fremtiden. Det 

synes med bakgrunn i dette lite hensiktsmessig å inkludere dette «mellomrommet» i 

planforslaget. Det er imidlertid foreslått å regulere en 13,5 meter bred sone langs nytt byggs 

østfasade for å ivareta hensynet til rømningsveier fra fylkesscenen. I denne sonen er det i dag 

etablert kjørerampe til gressbanen som også fungerer som rømningsvei fra stadion. Slik 

forprosjektet er utformet vil rømning fra fylkesscene foregå dels under- og dels til denne 

kjørerampen. Den 13,5 meter brede sonen vil måtte vurderes på nytt i forbindelse med utvikling 

av «mellomrommet», men foreslås sikret i denne planen i påvente av en endelig løsning i neste 

plan-/byggesaksprosess. 

Arealet i det omtalte «mellomrommet» er sentralt plassert og vil kunne utvikles på en måte som 

bidrar positivt til kommunens målsetting om den fremtidige utviklingen av byen slik denne er 

presentert i byområdeplanen. En detaljreguleringsplan skal være prosjektforberedende og man 

har med bakgrunn i dette valgt å holde «mellomrommet» utenfor plangrensen. 

4.3 Fortau (F) 

F er et eksisterende fortau ved landingspunkt for trapp fra Værstebrua. Dette foreslås 

opprettholdt i planen. Ytterligere detaljering av ferdselssoner for gående og syklende i området 

er foreslått detaljert i landskapsplan som fremlegges ved byggeanmeldelse jf. 

rekkefølgebestemmelsene.  

 

4.4 Gangvei/gangareal/gågate (GA1-2) 

GA er tenkt opparbeidet som en parkmessig elvepromenade med gode muligheter for opphold av 

lengre varighet. Det er lagt opp til en videreføring av regulert bryggepromenade i tilstøtende 

boligplan i øst. Arealet skal være allment tilgjengelig og foreslått overdratt til offentlig drift og 

vedlikehold etter ferdigstillelse. Standard på anlegget bør avtales i en utbyggingsavtale med 

kommunen tidligst mulig etter planvedtak dersom denne intensjonen skal oppfylles.  

Det er stilt rekkefølgekrav om ferdigstillelse av GA1 samtidig med ny fylkeskulturscene. GA2 

foreslås ferdigstilt samtidig med tilstøtende prosjekter. Innenfor GA2 tillates det etablert 

nødvendige installasjoner som benker, leskur mv ved stoppested for byferge.  

 

4.5 Parkering (P) 

Arealet er foreslått videreført som parkeringsareal, men stiller sammenliknet med gjeldende plan 

for området ikke krav til parkmessig opparbeidelse. Det er i stedet lagt opp til en bredere 

bryggepromenade ved nytt bygg hvor det er tenkt etablert et parkmessig bygulv. 

Parkeringsarealet er primært tenkt for besøkende til fylkeskulturscenen ved store arrangementer, 

taxioppstillingsplasser og holdeplass for publikumsbusser, men skal samtidig være tilgjengelig 

som p-plass for alle brukere av stadionkvartalet. Sambruk av arealet anses som en arealeffektiv 

utnyttelse av en sentrumsnær p-plass. Videre vil fylkeskulturscenens arrangementer i stor grad 

skje på tider hvor presset fra andre aktører er lite. Ved eventuelle konfliktpunkter hvor store 

arrangementer eksempelvis skjer på Fredrikstad stadion og fylkeskulturscenen samtidig vil p-
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behovet måtte dekkes av den totale p-dekningen i Fredrikstad byområde. Det synes lite 

hensiktsmessig å dimensjonere parkeringsarealer for relativt få samtidige arrangementer.  

 

  

Illustrasjon 8 viser en mulig utnyttelse av parkeringsarealet i planen, dette foreslås detaljert 

videre i landskapsplanen. Et alternativ til snusløyfen er at busser benytter gjennomkjøring under 

Værstebrua. 

 

Fylkeskulturscenens p-behov er i følge trafikkavdelingen vanskelig å beregne, men er vurdert 

slik:  

Det antas at lokale går, sykler, kjører kollektivt, tar taxi eller parkerer i tilgrensende gatenett. 

Det er imidlertid vanskelig å skille utenbys trafikk fra lokaltrafikk. Dette kan gjøres ved f.eks. å ta 

en relativt høy billettpris for parkeringen, eller selge parkering som en del av konsertbilletten. 

Man bør anta at inntil halvparten av de besøkende kommer fra et bilbasert omland - som er et 

høyt anslag. Med 600 som normaltall for antall besøkende gir dette max 300 besøkende med bil. 

Det er rimelig å tro at det er et relativt høyt antall passasjerer pr bil fra omlandet og som et 

gjennomsnitt kan det regnes 2,5 passasjerer pr bil. Dette gir parkeringsbehov på 120 bilplasser. 

Slik det fremgår av parkeringsregnskapet i kapittel 12.3.2 er det ca 109 ledige p-plasser ved full 

dekning. Sannsynligheten for at maksimalt behov for næringsvirksomheter inntreffer samtidig 

med arrangementer ved Fylkeskulturscenen vurderes imidlertid som liten. Beregningen tar 

utgangspunkt i et besøkstall på 500, som vurderes å være et høyt gjennomsnitt. 

Parkeringsdekningen i området vurderes med bakgrunn i dette som tilstrekkelig for etablering av 

ny fylkeskulturscene.  

 

4.6 Ferdsel (F) 

Arealet er tatt med i planområdet for å rydde opp i eksisterende plansituasjon i elva hvor 3 ulike 

detaljreguleringer møtes, men med avvikende plangrense. 
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4.7 Havneområde i sjø (HS) 

Arealet avsatt til havneområde i sjø er tenkt brukt som anløpssted for byferga. Stoppested er 

etablert i forbindelse med opparbeidelse av byparken på Beddingen, men fergeanløpet er 

foreløpig ikke tatt i bruk. 

 

4.8 Sykkelparkering 

Fredrikstad kommune har sykkel som satsingsområde og det er derfor naturlig å tilrettelegge for 

god tilgang på sykkelparkeringsplasser i tilknytning til ny fylkeskulturscene som et offentlig bygg 

i sentrumsområdet. Statens vegvesen har utarbeidet rapporten «Sykkelparkering» nr: 2007/08. I 

rapporten er det studert flere eksempler fra de skandinaviske landene på normer og krav til 

sykkelparkering. Avslutningsvis gis det på bakgrunn av studiene en forenklet sammenfatning 

med gjennomsnittsnormene/kravene til sykkelparkeringsplasser i forhold til eksempelvis antall 

tilskuere og kvadratmeter. Når det gjelder antall sykkelparkeringsplasser som anbefales i 

tilknytning til forlystelser, teater og forsamlingslokaler ligger dette på mellom 5 og 35 

sykkelparkeringsplasser per 100 gjester/tilskuerplasser. Det er ikke rimelig å anta at det ved alle 

arrangementer i fylkeskulturscenen vil være fullsatt. Det kan derimot være rimelig å anta at det 

gjennomsnittlige publikumsantallet vil være ca. 400 personer. I reguleringsbestemmelsene stilles 

det krav om 50 sykkelparkeringsplasser totalt i tilknytning til fylkeskulturscenen. Med et 

publikumsantall på 400 personer gir dette 12,5 sykkelparkeringsplasser per 100 tilskuerplasser.  

 

I tillegg til sykkelparkeringsplassene som anlegges direkte i tilknytning til fylkeskulturscenen vil 

de besøkende til arrangementer her ha mulighet til å benytte seg av sykkelparkeringsplassene til 

både høyskolen, helsehuset og COWI-bygget, som alle tre ligger med direkte forbindelse til 

prosjektet. Til sammen har de tre institusjonene 367 sykkelparkeringsplasser i stativ. Hvis dette 

tas med i beregningen av sykkelparkeringskapasiteten i tillegg til planens krav (50) vil dette gi 

mer enn en sykkelparkeringsplass pr. tilskuerplasser ved et publikumstall på 400. Ved en fullsatt 

fylkeskulturscene (1300 tilskuere) vil antallet reduseres til 32 sykkelparkeringsplasser pr. 100 

tilskuerplasser, men dette er fortsatt i øvre del av det anbefalte segmentet i Statens Vegvesens 

rapport. I tillegg til de 367 sykkelparkeringsplassene i stativ opparbeides det i tilknytning til 

helsehuset en gruset plass med plass til oppstilling av 150 sykler. Dersom disse tas med i 

beregningen vil totalen bli 567 sykkelparkeringsplasser. Det gir 43,6 sykkelparkeringsplasser pr. 

100 tilskuerplasser ved en fullsatt fylkeskulturscene. Det totale antallet sykkelparkeringsplasser 

innenfor og i umiddelbar nærhet til planområdet vurderes å være høyt. Bruk av tilstøtende 

bebyggelse antas i hovedsak å skje på annen tid av døgnet enn fylkesscenens arrangementer. 

Den totale sykkelparkeringskapasiteten i området vurderes å svare på kommunens høye 

ambisjonsnivå for bruk av sykkel i sentrum.  

 

 

5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Virkninger for miljø og samfunn 

De tomme lokalene etter nedleggelsen av Fredrikstad mekaniske verksted saneres og erstattes 

av et nytt bygg inspirert av de gamle maskinhallene. Utbyggingen vil være positiv for både 

Fredrikstad kommune og hele Østfold fylke ved at kulturtilbudet i området vil kunne styrkes 

betraktelig. Samtidig vil tiltaket være positivt for naboene i området ved at det "ryddes opp" på 

et areal som i dag fremstår som ubenyttet i påvente av en utvikling.  

 

Landskapsopplevelsen i området vil forbli omtrent som tidligere ettersom den nye bygningen vil 

være tilnærmet lik den eksisterende i størrelse og uttrykk. Totalt sett vil etableringen av 



 

PLANBESKRIVELSE 29 (36) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

fylkeskulturscene være et positivt tiltak i forhold til både miljø og samfunnsinteressene i området 

ved at det ryddes opp og struktureres i et område som i dag fremstår som rufsete og dårlig 

vedlikeholdt.  

5.2 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er 

gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.  
 

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

 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse. 
 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig). 
 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det 

er en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. 
 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 

 Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader. 
 Mindre alvorlig. 
 Alvorlig. 
 Svært alvorlig. 

 
 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 
 

 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig 

 

    

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig 

 

    

 
 Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte. 
 Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 

 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.   

 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
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Natur- og miljøforhold 

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

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja 4 2 rød Heving av 

bryggepromenade 

fjerner risiko.  

5. Tidevannsflom Ja 4 2 rød Heving av 

bryggepromenade 

fjerner risiko. 

6. Radongass  Ja 4 4 rød Enkle avbøtende 

tiltak fjerner risiko. 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna/fisk Nei     

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Fornminner (fredet) Nei     

14. Kulturminne/-miljø Ja 3 1 grønn Lite sannsynlig at 

det finnes 

kulturminner i 

området. 

Planområdet er 

imidlertid del av 

gamle Fredrikstad 

mekaniske verksted 

og er på den måten 

del av et viktig 

kulturmiljø 

Menneskeskapte forhold 

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

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei      

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Nei     

24. Park; rekreasjons- 

      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     
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29. Støv og støy; trafikk Ja 3 2 gul Trafikkstøy og -støv 

fra K.G. 

Meldahlsvei, Jens 

Wilhelmsens vei og 

fv. 108. 

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Ja 4 2 rød Tiltak i byggefase 

reduserer risiko. 

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt  

      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1 grønn Noe økning i 

mengden biltrafikk. 

39. Støy og støv fra  

      Andre kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for:  

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

      tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 4 gul Økt trafikkmengde 

gir økt risiko.  

45. Ulykke med gående/ 

      syklende 

  Ja 1 4 gul Økt trafikkmengde 

gir økt risiko. 

46. Ulykke ved anleggs- 

      gjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og 

      terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Ja 2 4 rød Fredrikstad stadion.  

49. Regulerte vannmagasiner,  

      med spesiell fare for  

      usikker is, endringer i 

      vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng- 

      formasjoner som utgjør  

      spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

      steintipper etc.  

Nei     
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52. Spesielle forhold ved 

      utbygging/gjennomføring 

Nei     

 
 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres 
nærmere nedenfor.  

 
Analysen viser at det er 10 aktuelle hendelser som medfører en vurdering av om man skal sette 
inn tiltak:  

4 Elveflom. Området er utsatt for elveflom. Heving av bryggepromenaden vil 
imidlertid minimere risiko.   

 
5 Tidevannsflom. Området er utsatt for tidevannsflom. Heving av bryggepromenaden 

vil imidlertid minimere risikoen.  
 

 6 Radon. Det er sannsynlig at det er radon i grunnen innenfor området. Det vil bli 

gjort avbøtende tiltak i byggeperioden (radonsperre/evt. utlufting av undergrunn), 
i tråd med TEK10.  

 
14 Kulturminne-/miljø. Ingen kjente kulturminner. Lite sannsynlig å finne 

kulturminner pga. beliggenheten på kote +1-2 og fordi området allerede er 
bebygd. Planområdet er imidlertid del av gamle Fredrikstad mekaniske verksted og 
er del av et viktig kulturmiljø. 

 

29 Støv og støy; trafikk. Planområdet berøres av trafikkstøy og -støv fra K.G. 
Meldahlsvei, Jens Wilhelmsens vei og fv. 108.  

 
31 Forurenset grunn. Utskifting av masser/sanering av grunn avgjøres etter nærmere 

undersøkelse som fremlegges ved byggemelding jf. forurensingsforskriften.  
 
38 Støy og støv fra trafikk. Økning i trafikk vurderes å gi minimal økning av den totale 

støyen og støvet i området.   
 

44 Ulykke i av-/påkjørsler. Risikoen øker som en følge av den økte trafikkmengden i 
området. Området har imidlertid en velfungerende infrastruktur. 
 

45 Ulykker med gående/syklende. Risikoen øker som en følge av den økte 
trafikkmengden i området.  

 
48 Sabotasje og terrorhandlinger. Fredrikstad stadion er et potensielt terrormål. 

Utover vakthold ved arrangement vil det være vanskelig å gjennomføre tiltak 
på/ved fylkeskulturscenen for å begrense risiko. 

 

 
Tabell 3. Oppsummering. 
 

      Konsekvens: 

Sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

 4,5,6,31   

3. Sannsynlig 

 

14 29   

2. Mindre 

sannsynlig 

38   48 

1. Lite sannsynlig 

 

   44,45 
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6. PLANPROSESS 

6.1 Varsel om oppstart av planarbeidet 

Varsel om oppstart ble sendt ut til berørte myndigheter og naboer i henhold til naboliste fra 
kommunen. 

 
Elektronisk varsling på kommunens hjemmesider 17.04.13. Annonsen sto trykket i Fredrikstad 
blad 17.04.13. Frist for uttalelser var 21.05.13.  

 

1 Fredrikstad fjernvarme    25.04.2013 

Oversender informasjon om fjernvarme- og fjernkjølenettet i området.  

 

2 Statens vegvesen    16.05.2013 

- SV oppfordrer til at plangrensen ikke begrenses mer enn at det blir mulig å få til gode 

og sikre adkomstforhold for besøkende og ansatte, enten de ankommer/forlater 

fylkeskulturscenen til fots, på sykkel eller med bil. Videre må planavgrensningen 

muliggjøre gode og sikre løsninger for varelevering til fylkeskulturscenen.  

- Vegvesenet mener det bør gjøres en analyse for å se på fylkeskulturscenens behov 

for parkering og hvordan behovet kan dekkes. Analysen bør se på situasjonen ved 

åpning av scenen og på en situasjon med et bedre utbygd kollektivtilbud i området. 

Det er ikke nødvending med full parkeringsdekning i direkte tilknytning til 

fylkeskulturscenen da det er god parkeringsdekning i området for øvrig. Analysen bør 

derfor ta høyde for at også andre parkeringsmuligheter på Værste og i sentrum kan 

benyttes av besøkende.  

- I tillegg til parkering for bil, må det i sykkelbyen Fredrikstad også tilrettelegges for 

attraktiv og sikker sykkelparkering for ansatte og besøkende. Sykkelparkering må 

derfor ivaretas gjennom reguleringsplanen (bestemmelsene). Det bør gjøres en 

analyse av hvor gående og syklende forventes å komme fra/hvor de skal hen. 

Analysen bør ta høyde for at besøkende til en scene ofte ankommer litt spredt over 

tid, men forlater området mer eller mindre samtidig. Analysen av fotgjengerstrømmer 

og sikkerhet for fotgjengere må også omfatte relevante strekninger mellom 

kollektivtilbudet i området og inngangspartiet til scenen, og mellom scenen og 

aktuelle parkeringsmuligheter. Det bør finnes løsninger som ikke innebærer at 

fotgjengere og syklister må krysse over bilparkeringsplasser. I følge vegloven er 

byggegrense langs riks- og fylkesveger 50 meter. Vegvesenet anser imidlertid 50 

meter som uhensiktsmessig i et bynært område som Værste. Det er viktig at 

plassering av bygninger ikke er til hinder for tilsyn og vedlikehold av Værstebrua eller 

vanskeliggjør brøyting. Det aksepteres at tilbygget plasseres inntil 20 meter fra målt 

senterlinje nordgående kjørebane.    
 

Kommentar:  

Plangrensen er begrenset i forhold til det som ble varslet men den er ikke begrenset mer enn at 

det har vært mulig å tilrettelegge for gode adkomstforhold, med ulike typer fremkomstmidler, 

inkludert varelevering til fylkeskulturscenen og øvrig næringsbebyggelse i stadionkvartalet. Det 

har blitt foretatt en enkel analyse av parkeringsbehovet for ny fylkeskulturscene som konkluderer 

med at det er god p-dekning i området. Planlegger mener det kun trengs et fåtall 

parkeringsplasser med direkte tilknytning til bygget da det er et stort antall parkeringsplasser i 

umiddelbar nærhet som kan benyttes. Tilstrekkelig sykkelparkering er sikret gjennom 
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reguleringsplanens bestemmelser. Det er lagt vekt på at fotgjengere og syklister i minst mulig 

grad skal behøve å krysse over kjørearealer. Endelig utforming av utomhusarealer skal angis som 

del av byggesøknad gjennom utomhusplan. Da det på kampdager er opp mot 12500 tilskuere 

som forlater området tilnærmet samtidig er det gjennom utprøvd praksis dokumentert at 

området håndterer tilskuerstrømmen godt. Det er erfaringsvis kødannelser ved gangbro mellom 

Værstetorvet og Stortorvet ved tilskuertall over 7-8000. Ved tilskuertall under 7000 tømmes 

normalt området i løpet av kort tid etter kamp. Publikum fra fylkesscenen vil sannsynlig fordele 

seg relativt likt som ved fotballarrangementer og benytte Værstebrua, gangbrua og gamle 

Kråkerøy bru på vei til sentrum.  

Planforslaget anses å løse de øvrige problemstillinger på en hensiktsmessig måte. 

 

3 Fylkesmannen i Østfold    16.05.2013 

- Fylkesmannen mener det bør gjøres konsekvensutredninger i planbeskrivelsen av de 

viktigste temaområdene, og særlig av en økt utnyttelse og bygningshøyde. Områdets 

historie og bruk gjennom lang tid innebærer at det både er kulturminnehensyn og 

forurensningshensyn av betydelig omfang. Dette ivaretas gjennom annet lovverk, 

men fylkesmannen vil likevel bemerke at industrihistorien er en viktig del av byens 

identitet og bør derfor ivaretas særskilt i et så sentralt byrom.  

- Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler. 

Som et overordnet planhensyn trekker lovens formålsparagraf frem bærekraftig 

utvikling og langsiktighet og åpenhet som et overordnet planhensyn. I tillegg 

fremheves universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming 

av omgivelsene som viktige fokusområder. Det vises også til lovens § 3-1 om 

oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planleggingen. 

- Følgende temaer vurderes som særskilt viktige i planområdet: barn og unge – 

medvirkning og levekår, estetisk utforming, universell utforming, grønnstruktur, 

naturmangfold, samfunnssikkerhet, støy, forurensing, klima og energi samt 

kartfremstilling.  

 

Kommentar:  

Industrihistorien vurderes å være godt ivaretatt ved at fasaden på den gamle maskinhallen 

gjenoppbygges. Prosjektet har så langt fått positive tilbakemeldinger fra fylkeskonservator på 

hvordan uttrykk, materialbruk, volum og form viderefører et industrielt preg i området. Det er i 

planens beskrivelse gjort vurderinger av de viktigste temaområdene. Fylkesmannens uttalelse er 

gitt til det varslede området og enkelte av momentene i varslingsuttalelsen vurderes å omtale 

momenter som ligger utenfor det nå reduserte planområdet. Det antas at FMØs ønske om 

konsekvensutredning av høyder og utnyttelse først og fremst omhandler det ubebygde 

mellomrommet mellom Smia og planlagt nytt bygg som nå ikke er en del av planområdet. De 

øvrige kommentarene synes hensyntatt i planforslaget. 

 

 

4 Værste AS     21.05.2013 

Foreslått planavgrensning ved varsel om oppstart inkluderer langt større arealer enn hva en ny 

fylkeskulturscene har behov for. Dette vil gi omfattende implikasjoner for Værste. Alle vesentlige 

forhold av samfunnsinteresse som infrastruktur, avkjørsler, tilkomster og gangforbindelser er 

allerede realisert og omforent innenfor det foreslåtte planområdet. Det er derfor ikke grunn til å 

forvente at en reguleringsprosess vil bringe nye avklaringer rundt dette. Det bør derfor 

undersøkes hvorvidt en fordyrende og forsinkende planprosess av foreslåtte omfang er 

nødvendig. Det kan virke unødvendig å inkludere så store arealer som antydet for å avklare de 

forhold som varslingsbrevet redegjør for. En mer avgrenset detaljplan knyttet mer direkte til 

selve fylkeskulturscenen vil etter Værste as sin oppfatning være tilstrekkelig. Det vil være 

særdeles utfordrende for Værste å gi konkret informasjon om hva de ubenyttede arealene skal 
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benyttes til utover det som allerede ligger i gjeldende regulering og etablerte bygg/anlegg. Med 

tanke på den begrensede varighet for en detaljreguleringsplan vil det være uheldig å havne i den 

situasjon at den gjeldende plan annulleres med en ny plan, og at den nye planen ikke gir 

nødvendige rammer for eventuelle fremtidige prosjekter. Planområdet bør begrenses til å omfatte 

nødvendig areal til fylkeskulturscene og til å avklare publikumsadkomst og varetransport mot 

vest.  

 

Kommentar: 

Det har gjennom planprosessen vært tett dialog med Værste as. Ønsket om redusert planområde 

er forsøkt imøtekommet.  

 
 

5 NVE     21.05.2013 

Ny bebyggelse skal som en hovedregel plasseres sikkert mot en 200-års flom. Det må tas hensyn 

til faren for erosjon og massetransport nedover vassdraget. Konsekvenser av havnivåstigning må 

nevnes i planen. NVE ber om at hensynet til flom blir ivaretatt i planarbeidet i tråd med 

Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2008), som bl.a. 

beskriver sikkerhetskrav ved utbygging.  

 

Kommentar: 

Hensynet til flom samt havnivåstigning er ivaretatt i planen. Fare for erosjon og massetransport 

nedover vassdraget forutsettes redegjort for i den geotekniske utredningen som skal fremlegges 

ved søknad om igangsettingstillatelse. Det er gjort geotekniske undersøkelser i forbindelse med 

forprosjektet som beskriver behov for tiltak i forbindelse med nylig gjennomførte byggeprosjekter 

i området. Geoteknisk rapport vedlegges planforslaget.  

 

6 Kystverket     21.05.2013 

Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader til 

oppstartsvarselet. 

 

7 Østfold Fylkeskommune   21.05.2013 

- Fylkeskonservator understreker at funksjonen som fylkeskulturscene henger nøye 

sammen med bruken av de tilgrensende arealene. Disse arealene vil være viktige ved 

både atkomst og rømning, som utearealer for publikum og som byrom og ramme 

rundt fylkeskulturscenen.  

- Planen må vise og sikre det nødvendige byplanmessige helhetsgrepet som er 

nødvendig for at fylkeskulturscene skal fungere på en god måte. Fylkeskommunen 

forutsetter at det regulerte arealet ikke blir mindre enn det som er varslet. Dersom 

det skulle bli aktuelt å foreslå et mindre planområde forutsettes det at dette 

spørsmålet oversendes til ny høring før endelig plan utarbeides. 

- Ved utarbeidelse av planen er det særlig viktig å vektlegge følgende 

problemstillinger: 

- Kulturminner og kulturmiljø, en ny reguleringsplan for område 6 må legge 

hensynssone på de to store hallene på hver side av stadion, med bestemmelser som 

sikrer at størrelse, hovedform og materialbruk skal være i overenstemmelse med de 

opprinnelige hallene. Det tillates at konstruksjoner som er i så dårlig forfatning at de 

ikke kan benyttes på en forsvarlig måte, rives og oppføres på nytt. Det tillates også 

tilbygg på vestsiden av den foreslåtte fylkeskulturscenen, slik fremlagte tegninger fra 

arkitekt viser. Gavlene på de to hallene er viktige fondmotiver mot Vesterelva. 

Fylkeskonservatoren er opptatt av at man har en bevisst holdning til plassdannelsen 

mellom disse, og at det på plassen mellom de to hallene ikke oppføres bygninger 
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eller andre konstruksjoner som kan virke skjemmende og dermed svekke en bevaring 

av den monumentale virkningen av de gamle bygningsmiljøene. Kranfundamentet 

ved kaifronten utenfor gavlen på den foreslåtte fylkeskulturscenen er et viktig spor 

etter virksomheten på området. Dette var hovedkrana. Selve krana ble demontert i 

1988, men betongfundamentet har likevel store dimensjoner. Krana ble oppført i 

1931 og hadde en løfteevne på 125 tonn. Langs elvefronten var det tidligere flere 

kraner, men dette fundamentet er det eneste som er tilbake. Fylkeskonservatoren er 

kjent med at fundamentet er i dårlig forfatning. Det er likevel ønskelig at man 

gjennom planprosessen, i samarbeid med kulturminnevernet, aktivt søker løsninger 

som innebærer bevaring av den resterende delen av krana og hvordan dette kan 

gjøres. Det vises her til hensynssonen i byområdeplanen og NB!-registeret, 

fylkeskonservatoren mener en bevaring vil bidra til å fremheve konteksten mellom 

bygningen, krana og de andre verftsstrukturene som søkes bevart i det nye 

byutviklingsområdet. Det vises også til at en offentlig bygning har krav til kunstnerisk 

utsmykning, og at en bevaring av kranfundamentet kan sees i en slik sammenheng. 

Planprosessen må avklare bevaringsmuligheter før endelig standpunkt om vern kan 

sluttes.   

- Trafikkforhold, god og sikker trafikkavvikling for alle grupper. Parkeringsbehovet må 

utredes. Det bør legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk.  

- Grønnstruktur, det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i 

planområdet som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur. Det er særlig viktig at 

det utvikles en attraktiv sammenhengende bryggepromenade.  

- Universell utforming, prinsippene for universell utforming må legges til grunn i 

utforming av bygninger og uteområder. 

- Andre viktige tema: risiko og sårbarhet, klima og energibruk, planfremstilling.  

 

Kommentar: 

Det er i løpet av arbeidet med forprosjektet vært dialog med fylkeskonservator om bevaring av 

form, volum og uttrykk og presentert hvordan dette er foreslått løst. Fylkeskonservator har uttalt 

seg positivt til prosjektet underveis, og prosjekterende har gjennom prosessen oppfattet 

forprosjektet som et omforent prosjekt. Det er ikke gitt tilbakemeldinger til prosjekterende i løpet 

av arbeidet om at kranfundamentet skal inngå som en del av prosjektet. Kranfundamentet 

representerer store dimensjoner og ville hatt en vesentlig betydning for utforming av ny 

fylkeskulturscene om denne skulle vært en del av dette. Det ble i regionalt planmøte i mai 2013 

uttrykt skepsis fra fylkeskonservator ifm. at kranfundamentet er forutsatt revet. Det er i løpet av 

prosessen avholdt særmøte med fylkeskonservator for å avklare forholdet til fundamentet.  

De øvrige kommentarene synes hensyntatt i planforslaget. 


