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1. SAMMENDRAG

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt bymessig kvartal i Tordenskiolds gate 9-
13, inntil Kråkerøybroa og syd for denne. Prosjektet heter Tordenskiold Brygge. Det legges til rette
for delvis nedsenket parkeringskjeller, næring i en del av første etasje og boliger i øvrige etasjer.
Bryggepromenaden vil bli oppgradert. Samlet sett vil bebyggelsen komplettere eksisterende
kvartalsstruktur med et siste bykvartal øst for Kråkerøybroa og som i dag er et ubebygd område
mellom broa og Nygaard Brygge.

Planen legger til rette for et spesifikt prosjekt med høye ambisjoner om moderne arkitektur.
Arkitekten beskriver hovedkonseptet på følgende måte:

«Inspirert av den unike beliggenhet ved elva i hjertet av Fredrikstad blir det nye boligkomplekset:

et ikonisk hus, som bidrar til et arkitektonisk rikt bymiljø ved å nytolke den klassiske
kvartalsstruktur, og som reiser seg fra én etasje mot syd til en seks og syv etasjers
terrassert, urban gestus mot Kråkerøybrua.
et imøtekommende hus, hvor den skrånende bygningsstruktur skaper utsikt til elva fra de
fleste av leilighetene, samtidig med at gårdsrommet, altanene og takterrassene skaper en
rikdom av rekreative uterom.
et energivennlig hus, hvor bygningsstrukturen er modulert og detaljert i forhold til det
lokale klima.

Boligkomplekset skal ikke alene tilpasse seg den unike beliggenhet ved elva i hjertet av
Fredrikstad. Det skal også tilpasse seg en kompleks, urban kontekst, da det på den ene siden skal
avskjerme for trafikkstøyen fra Kråkerøybrua og på den andre siden skal fremme et rekreativt byliv
langs elvepromenaden.»
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2. BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt bymessig kvartal i Tordenskiolds gate 9-
13, inntil Kråkerøybroa og syd for denne. Det legges til rette for delvis nedsenket parkeringskjeller,
næring i en del av første etasje og boliger i øvrige etasjer.

2.2 Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent

Forslagsstiller er Tordenskiold Brygge AS, Ove Ramms gate 17, 1606 Fredrikstad.

Konsulent er Rambøll Norge AS, v/ Plan og arkitektur, Fredrikstad.

Oppdragsleder er Anna Hellstrøm, telefon 476 72 792, email anna.hellstrom@ramboll.no.

Tilleggsutredninger:

Støyutredning, Rambøll Norge AS, seksjon for akustikk, datert 11.12.2013
Miljøtekniske grunnundersøkelser, Multiconsult AS, datert 07.03.2014
ROS-analyse geoteknikk – sikkerhet mot naturpåkjenninger, Multiconsult AS, datert
10.04.2014
Grunnundersøkelser datarapport, Multiconsult AS, datert 27.02.2014

2.3 Tidligere vedtak i saken

Det er ingen tidligere vedtak i saken, men plansaken har vært oppe som orienteringssak for
planutvalget.

2.4 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I vedleggene til forskrift om KU angis hva
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.
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3. PLANPROSESSEN

3.1 Medvirkningsprosess

Planen var lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 11.09.2015 – 26.10.2015. Beboere i
nabolaget arrangerte i den perioden informasjonsmøte med utbygger og kommunen til stede.

3.2 Varsel om oppstart

Oppstartsmøte ble avholdt 19.03.2013.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt
Demokraten 06.07.2013 og Fredrikstad Blad 05.07.2013. Det ble sendt ut varsel til berørte
eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Fredrikstad kommune. Frist for
uttalelser var 01.09.2013.

Det kom inn 16 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 9
«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.

Ill. 1. Annonse i Fredrikstad Blad 05.07.2013



8 (55) TORDENSKIOLDS GATE 9-13

Rambøll

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1 Statlige planer og føringer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan-
og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til
lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

4.2 Regionale planer

Fylkesplan for Østfold mot 2050 anviser området som nåværende tettbebyggelse og innenfor
langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse.

4.3 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023

Planområdet er vist som nåværende sentrumsformål i kommunedelplan for byområdet.
Kommunedelplanen for byområdet gir tydelig føring om fortetting med flere boliger i sentrum for å
skape et levende sentrum. Planområdet ligger i et område som åpner for bebyggelse med høyde
19,5 meter over gjennomsnitt gatenivå. Byområdeplanen stiller også krav til overvannshåndtering,
etasjehøyder, flomsikring, byggelinje, balkonger, leke- og oppholdsareal, parkering, tilgjengelighet
til elva og renovasjon.
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Ill. 2. Kommunedelplan for byområdet. Planområdet innenfor blå linje.

4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO

444 Nygård brygge 18.05.2000

393 Nygaardsgt/Turngt/Tordenskioldsgt/Kronprins.gt 18.04.1996

318 Kirkebrygga 13.12.1990

Ill. 3. Gjeldende reguleringsplan vedtatt 18.05.2000 og tilgrensende reguleringsplaner.
Planområdet innenfor blå strek. Reguleringsplanen anviser planområdet til byggeområde for
parkering, bensinstasjon, forretning og kontor.
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Ill. 4. Gjeldende reguleringsplan vedtatt 18.05.2000
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5. EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet

Planområdet ligger sør for Kråkerøybrua nær sentrum i Fredrikstad kommune.

Planområdet er ca 6,2 daa.

Planområdet avgrenses av Kråkerøyveien (Kråkerøybrua) i nord, Tordenskiolds gate i øst,
Kronprinsens gate i sør og Glomma (Vesterelva) i vest. Planområdet omfatter også et lite område
under Kråkerøybrua.

Ill. 5: Oversiktskart. Planområdet er vist med blått omriss.

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold

Området har tidligere være bebygget med bensinstasjon, kiosk, kontorer og parkering.
Bebyggelsen er nå revet.
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Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik
det fremkommer i kommunens eiendomsregister.

GNR/BNR EIER

300/1308 Tordenskiolds gate 9 og 11 Fredrikstad Næring AS

300/1312 Tordenskiolds gate 13 Tordenskiold Brygge AS

300/1314 Tordenskiolds gate 15 / gategrunn Eier: Fredrikstad kommune.
Fester: Tordenskiold Brygge AS

300/1315 under Kråkerøybroa Fredrikstad kommune

300/5/0 gategrunn og kaifront Fredrikstad kommune

300/715 Brofestet og park nord for Kråkerøybroa Fredrikstad kommune

Ill. 6: Kart som viser planområdet. Omriss av varslet planområde er vist med blå, stiplet strek.
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5.3 Stedets karakter

Planområdet avgrenses av tre bygater og Vesterelva på den fjerde siden. Tidligere bebyggelse var
organisert løst etter gatestrukturen uten at det dannet et tydelig bykvartal. Ellers er bebyggelsen i
området en tydelig kvartalsstruktur med bebyggelse i 2-5 etasjer. Bebyggelsen varierer fra lave
trehus i sveitserstil, til kontorbygg fra funksjonalismen og nybygde boligblokker.

Vesterelva som går i forsiktige svinger gjennom byen er det mest markante byrommet ved
planområdet. Bebyggelsen langs Vesterelva er under endring. Rett sør for planområdet er det ny
boligbebyggelse i to bykvartaler, Nygaard brygge. Bebyggelsen i Nygaard brygge har en rygg mot
Tordenskiolds gate. Mot bygaten danner altså bebyggelsen en vegg i gaterommet. Mot elva
derimot åpner bebyggelsen i Nygaard brygge seg med gavlvegger i en lamellstruktur.
Gårdsrommene i Nygaard brygge er åpne mot elva, men ligger en etasje over elvepromenaden.

5.4 Landskap

Området er flatt og grenser til Vesterelva. Det er ingen vegetasjon i området.

Planområdet henvender seg til elva og byrommet der. Som nærmeste nabo til Kråkerøybroa er
tomta godt synlig i bybildet. Planområdet ligger nær bykjernen i den mest urbane delen av
Fredrikstad. På Kråkerøysiden av Vesterelva har bebyggelsen mindre urban karakter.
Kråkerøysiden er også mer grønn av vegetasjon enn hva Vestsiden er. Domkirkeparken ligger et
kvartal unna planområdet.

Tyngdepunktet i sentrum er i hht kommunedelplan for byområdet mellom Værstebroa og
Kråkerøybroa med en fortsettelse av boligblokker i begge ender – til bibliotekparken i syd og mot
Floa i nordvest. Med prosjektet Tordenskiold Brygge vil dette markeres tydelig med et forhøyet
bebyggelsespunkt ved Kråkerøybroa – på samme måte som sentrumsplanen legger opp til ved
Værstebroa.

Området ligger sør- og vestvendt. Sørvestlig vindretning er fremherskende vindretning.

Ill. 7. Vegetasjon rundt planområdet. Planområdet i gul farge.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingen registrerte kulturminner (fredede kulturminner eller SEFRAK-bygninger) innenfor
planområdet. Østre side av Tordenskiolds gate er registrert i Riksantikvarens NB!-register over
byer og tettsteder med kulturhistoriske bymiljøer som har nasjonal interesse. Planområdet kan ha
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potensiale for funn av kulturminner under vann. Sannsynligheten for bevarte kulturminner under
vann er imidlertid begrenset i et område som dette som har vært gradvis fyllet ut, gravd over og i
tillegg vært utsatt for erosjon fra elva.

5.6 Naturverdier

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart. Det er
ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller
trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige
kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter
2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper
2011 i planområdet.

Området er heller ikke registrert i kommunens rapport om biologisk mangfold «Rapport 1-1997».

Ill. 8. Utsnitt fra Naturbasen.

I følge Naturbasen er det observert følgende i nærheten av planområdet:

- En rødlisteart, dvergdykker, er observert på/under Kråkerøybrua. Arten er definert som
«nær truet».

- Domkirkeparken har status som område med svært viktige naturtypeområder.

5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet har stor rekreasjonsverdi med elvepromenaden, gatetun i Kronprinsens gate, tilkomst
til promenaden og vender mot plass/rekreasjonsareal langs elvepromenaden vest for
Kråkerøybroa.
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5.8 Trafikkforhold

Tordenskiolds gate, Kråkerøyveien (Kråkerøybrua) og Nygaardsgate er bygater med blandet trafikk
som omkranser planområdet. I tabell under vises aktuelle gater med aktuelle trafikkmengder,
framskrevne trafikkmengder, andel tunge kjøretøy og skiltet hastighet.

Ill. 9. Trafikkdata brukt i beregningsgrunnlaget for støyvurderingene (hentet fra «Tordenskiolds
gate 9-13 støyutredning», Rambøll Norge AS.)

Trafikktallene er hentet fra Norsk Vegdatabase 02.12.2013 og valgt trafikkfordeling over døgnet er
for Kråkerøyveien og Nygaardsgate basert på riksveier, mens for Tordenskiolds gate er valgt
trafikkfordeling over døgnet basert på bygate.

Det er registrert få ulykker rundt planområdet. Ulykkesrisikoen vurderes som lav. Veistrekningene
som omfattes av planen er ikke nevnt spesielt i Trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad kommune
2010-2013.

Kråkerøybrua er midlertidig stengt for tungtransport. Det pågår vedlikeholdsarbeid, og det er i
gang et arbeid for å vurdere levetiden for brua med og uten tungtrafikk. Broa trafikkeres imidlertid
av buss.

Myke trafikanter
Elvepromenaden og gatenettet langs elva brukes mye av gående og syklister. Området kan ses
som en hovedferdselsåre mellom ferjestedet mot Gamlebyen og sentrum. Det er hyggelig å følge
elva, og det meste av biltrafikken går lenger vekk fra elva.

Kollektivtilbud
Østfold kollektivtrafikk har linjer som stopper på bussholdeplasser i Riddervolds gate ved
Domkirken, mindre enn 200 meter gangavstand fra planområdet. Nettbuss sin linje 6 mellom
Hvaler og Oslo stopper også ved Domkirken. Det er ca. 800 meter gangavstand til jernbanen.

5.9 Barns interesser

Det er ikke registrert aktivitet eller regelmessig bruk av arealer av barn og unge innen
planområdet. Barnetalspersonen i kommunen er involvert og uttaler på generelt grunnlag at
lysforholdene må tas med i planleggingsfasen i området rundt brua i forhold til temaer som
trygghetsfølelse og kriminalitetsforebygging.

5.10 Sosial infrastruktur

Boligbyggeprogrammet styrer boligbyggingen i Fredrikstad bl a for å sikre tilstrekkelig
skolekapasitet. I kommunedelplan for bolig – boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune - er
Tordenskioldsgate 9-13 satt opp med 30 boligenheter i 2021 og 30 boligenheter i 2022.



16 (55) TORDENSKIOLDS GATE 9-13

Rambøll

Den nærmeste skolen er Cicignon barne- og ungdomsskole. Alle sentrumsskolene er for tiden fulle.
Det foregår et arbeid i kommende Skolebruksplan for å lokalisere ny sentrumsskole i Fredrikstad. I
forhold til skolesituasjonen er kommunens praksis at det innenfor sentrumsområdet ikke settes
begrensninger på boligbygging, ettersom det ellers i for stor grad ville legge bånd på utviklingen i
sentrum.

Nærmeste barnehage er Domkirken barnehage. Det er full barnehagedekning i Fredrikstad
sentrum.

5.11 Universell utforming

Tidligere bebyggelse var ikke utformet etter premissene for universell utforming. Området er dårlig
belyst og mangler tydelige ledelinjer både langs elva og langs gatene. Bryggepromenaden er ikke
opparbeidet gjennom planområdet og kaifronten har en utforming med flere uheldige små
nivåforskjeller. Området som helhet er imidlertid nesten flat, noe som gjør at det ligger godt til
rette for universell utforming.

5.12 Teknisk infrastruktur

Fjernvarme

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og det ligger fjernvarmeanlegg i
Tordenskiolds gate.

VA
Kommunalt ledningsnett for vann og avløp ligger i gaten i planområdet. Det er kapasitet på
ledningsnettet både for vann og avløp. Overvann ledes til elva.

Ill. 10. Kommunalt fibernett i området. Nærmeste trekkekum ligger i Turngata.
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5.13 Grunnforhold

Grunnforurensing
Tidligere virksomhet i området er bl a havnelager, bensinstasjon og verksted.  Det er derfor
gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse som viser at grunnen er forurenset av olje og
tungmetaller.

Massene i øverste lag ned til 1 meters dybde er lett forurenset; tilstandsklasse 2-3. Disse er
«uproblematiske» og kan f eks gjenbrukes på tomta.

I området mellom 1 og 3 meter dybde er det funnet litt større forurensing. I rød sone må det
gjøres en risikovurdering for gass. Masseutskifting må vurderes. Siden det er påvist masser med
innhold av forurensing som overskrider gjeldende normverdier, må det i hht forurensingsforskriften
ved terrenginngrep på eiendommen utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn
ved gravearbeider, med tilhørende stedsspesifikk risikovurdering.

Radon
Grunnen består av leire og silt. Dermed medfører grunnforholdene ikke radonfare. TEK 10 sikrer
tiltak mot radon ved bygging.

Stabilitetsforhold
Det er utført en geoteknisk utredning. Planområdet er tilnærmet flatt der det meste ligger mellom
kote 1,4-1,9. I Vesterelva er elva nærmest land ca. 2-3 m dyp. Elvebunnen skrår slakt utover til en
dybde på ca. 7 m på det dypeste omtrent midt i elva.

Totalsonderingene er avsluttet i eller mot meget faste masser i fra ca. 37.5 m dybde nordøst på
tomta, til nærmere 52 m i sydvest. Under asfaltlaget er det et tynt lag med pukk og grus.
Derunder og ned til ca. 3 m dybde er det hovedsakelig fyllmasser med sand, teglrester og leire.

Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale på tomta. Området er stabilt i dagens
sitasjon. Et initialras utenfor planområdet vil ikke få konsekvenser for området.

Stormflo
Området ligger på kote ca 1,5 og er dermed i faresonen for stormflo samt for flom ved stor
vanngang i Vesterelva. Kaikonstruksjonen vil hindre erosjon fra elva. På terreng bak kaia vil det
kun være små bevegelser i vannmassene og faren for erosjon er liten. Byområdeplanen krever
sikring mot vanninntrenging i byggekonstruksjoner opp til kote 2,5. Høyeste til nå registrerte
vannstandsnivå ved stormflo er 1,67 m over normalvannstand.

5.14 Støyforhold

Det er gjennomført en støyberegning, se vedlagt rapport. Beregningene viser at flere av fasadene
havner i rød eller gul sone, spesielt fasadene mot Tordenskioldsgate og Kråkerøybrua. Dette
innebærer at deler av bygg og flere balkonger må støyisoleres.

Støyutredningen er utført ihht T-1442 og følgende normkrav er ikke oppfylt:

Flere av fasadene har fasadenivå Lden > 55 dB
Flere av fasadene er i gul eller rød sone
Noen av balkongene er i gul eller rød sone
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Ill. 11. Støysonekart 2033ved beregningshøyde 4 m

Ill. 12 Beregnede støysoner vist på fasadene.
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5.15 Luftforurensning

De tre viktigste gruppene av forurensning i Fredrikstad er svevestøv, nitrogenoksider og
klimagasser.

Lokal forurensing kommer fra veitrafikk som er hovedkilden samt fyring med ved og olje og utslipp
fra industri og skip. I Fredrikstad er det som regel mest forurensning på kalde, tørre og vindstille
vinterdager. Kaldstart av biler, piggdekk og mye fyring gir store utslipp på slike dager. Når
luftfuktigheten er lav, vil oppvirvlingen av støv øke. Lite vind vil samtidig gi stillestående luft og
liten luftutskiftning.

Det er ikke gjort målinger eller beregninger av eventuell luftforurensing for planområdet.
Fredrikstad kommune overvåker nivået på svevestøv og nitrogenoksider i sentrum. Målestasjonen
er plassert ved St. Croix krysset, som er et av de mest trafikkerte områdene i regionen. Resultater
fra målingene i Fredrikstad viser at luftkvaliteten foreløpig normalt holder seg under
grenseverdiene som. I 2009, 2011 og 2013 ble det imidlertid registrert overskridelser av
grenseverdiene for svevestøv som er gitt i forurensningsforskriftens kapittel 7.

5.16 Næring

Området har tidligere vært brukt til næring, men bebyggelsen er nå revet. I Tordenskiolds gate for
øvrig er det ikke næring. Nærmeste næringsarealer for øvrig er på andre siden Kråkerøybroa og et
kvartal unna i Nygaardsgata.
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6. PLANFORSLAGET

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål

Formålet med planen er å legge til rette for bebyggelse for sentrumsformål. Planen åpner for
næring og parkering i første etasje og boliger i etasjene over. Planen sikrer uteområder for
boligene i et atrium inne i kvartalet og en åpen elvepromenade for allmennheten.

Arealfordelingen mellom ulike arealformål i planen følger under:

Formål Areal
§ 12-5 nr 1: Bebyggelse og anlegg Totalt 2,1 daa
Sentrumsformål 2,1 daa
Renovasjon 0,0 daa
§ 12-5 nr 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Totalt 3,2 daa
Kjørevei 0,9 daa
Fortau 0,7 daa
Gang- og sykkelvei 1,1 daa
Gatetun 0,5 daa
Parkering 0,4 daa
Annen veigrunn 0,0 daa
§ 12-5 nr 3: Grønnstruktur Totalt 0,1 daa
Grønnstruktur 0,1 daa
§ 12-5 nr 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone

Totalt 0,7 daa

Ferdsel (sjø) 0,7 daa
Totalt alle kategorier, hele planområdet Totalt 6,2 daa

Formål sentrumsformål
Innenfor sentrumsformålet tillates forretning, tjenesteyting, bolig kontor, bevertning og parkering.
Hotell/overnatting tillates ikke.

Formål renovasjon
Det er satt av område for nedgravet renovasjonsløsning.

Formål samferdsel og infrastruktur
Tordenskiolds gate og Kronprinsens gate er kjøreveier med fortau på begge sider og kantparkering
på den ene siden.  Adkomst til parkeringsgarasje skjer fra sidegaten Kronprinsens gate.
Intensjonen for gang- og sykkelveien er at den skal fungere som en offentlig bryggepromenade for
både opphold og ferdsel. Formål gatetun innerst i Kronprinsens gate videreføres fra
reguleringsplanen for Nygaard Brygge, men avsluttes slik at eksisterende innkjørsel til
parkeringskjeller i Nygaard brygge kan opprettholdes (vist med pil i plankartet).

Formål grønnstruktur
Grønnstrukturformålet er en skjermingssone med ca 2 meter dybde langs hele fasaden mot
bryggepromenaden, slik at privat opphold på balkonger i 2. etg og høyere ikke skal gi et privat
preg på selve bryggepromenaden og redusere allmenhetens bruk av denne. Av samme grunn
tillater ikke planens bestemmelser balkonger i 1. etg.

Formål bruk og vern av sjø – ferdsel
Ferdselsområdet i elva er ment som område for ferdsel og manøvrering i Vesterelva og tillates ikke
nyttet til noe som kan hindre slik bruk. Kaifronten kan brukes til longside fortøyning.



21 (55) TORDENSKIOLDS GATE 9-13

Ramboll

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Kvartalet tillates bebygd med inntil 100 % bebygd areal. Formålsgrensene for sentrumsformål er
plassert 15 m fra senterlinje på Kråkerøybroa, 11 m fra eksisterende kaikant mot elva og en
fortsettelse av eksisterende gateløp i Tordenskiolds gate fra sentrum og Kronprinsens gate. Langs
kvartalet mot syd (ved Nygård Brygge) er Tordenskiolds gate 1 m smalere. Nevnte begrensinger
av kvartals-bebyggelsen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan mot Tordenskioldsgate og
Kronprinsens gate. Byggeområdet, det nye kvartalet, har dermed fått sin avgrensning utfra
etablerte linjer i gatestrukturen.

Det foreligger et konkret byggeprosjekt for planområdet med 51 boliger og næringsarealer i første
etasje. Reguleringsplanen er skreddersydd for dette prosjektet.

Bebyggelsen er utformet som et tett bykvartal som åpner seg skrått mot elva og mot sydvest. Mot
Tordenskiolds gate er bebyggelsen i fem etasjer, mens fasadene mot elva og Kronprinsens gate
heller ned mot et lavt punkt i to etasjers høyde. Nedtrappingen mot elva av bygningskroppen langs
Kronprinsens gate er også gjort for ikke å ta for mye av utsikten fra nabobebyggelsen i Nygård
Brygge. Mot elva stiger bygningen mot nord opp mot et høyeste punkt i sju etasjer nærmest
Kråkerøybroa. Midt i kvartalet er det et gårdsrom over første etasje som får sol inn fra sør/sørvest
ved bebyggelsens laveste punkt. Gårdsrommet er sikret ved bestemmelsesgrenser på plankartet.

Man ankommer boligkomplekset fra Tordenskiolds gate som fotgjenger og fra Kronprinsens gate
som bilist. Gårdsrommet ligger i en hevet første etasje samt i andre etasje. I første etasje på
gateplan finnes næringslokaler mot Tordenskiolds gate og mot broa. Boliger i en hevet første etasje
ligger vendt mot elvepromenaden. Parkeringskjelleren er plassert under boligene i første etasje –
delvis senket under terrengnivå. Innkjørselen til parkeringskjelleren skjer fra Kronprinsens gate i
syd.

Næringsarealer har vesentlig høyere romhøyde enn boligene. Etasjehøyde for næringsarealene er
4,2 m mens boligetasjene er på 2,95 m. Ettersom alle boligene i andre etasje ligger på samme
nivå, betyr det at gulvnivået i boligene i første etasje er hevet ca 1,5 m over næringsarealene som
ligger omtrent på gateplan. Det betyr at leilighetene også i første etasje vil være skjermet for
innsyn, og de vil ikke virke privatiserende på elvepromenaden. Dette forsterkes også ved at
boligene i første etasje ikke tillates med balkonger.

Ill. 15. Fasadeoppriss mot Tordenskiolds gate (øst) oppe til høyre og mot Bryggepromenaden
(vest) nede til venstre. Mot Tordenskiolds gate har bebyggelsen i både Nygaard brygge og i
prosjektet Tordenskiold brygge bebyggelse i fem etasjer med boliger i de fire øverste etasjene.
Bebyggelsen i Tordenskiold brygge er likevel noe høyere. Forskjellen ligger i at Nygaard brygge har
en lav parkeringskjeller i første etasje mens Tordenskiold brygge har en høy første etasje med
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næring. Kravet til etasjehøyde i første etasje stammer fra kommunedelplan for byområdet. (ill:
AART Architects)

Ill. 16. Illustrasjon utbygging - takplan (ill: AART Architects)

Takplanen viser uteoppholdsarealer i form av private balkonger i fasadelivet, private terrasser i de
skrå takflatene, det felles indre gårdsrommet og takterrasse i fløyen mot Tordenskiold gate.
Takplanen viser også taktekking av sedum som fordrøyning av overvann.
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6.3 Boligmiljø, bokvalitet og uteoppholdsarealer

I et bykvartal med begrenset areal er det viktig å sikre uteoppholdsarealer for boligene og
skjerming mot støy.

Inngang til leilighetene skjer enten via gårdsrom/svalgang eller via oppgang med trapp og heis.
Leilighetenes størrelse varierer fra enkle, små toromsleiligheter på 50 kvm til store leiligheter på
160 kvm over to plan. Den aller største penthouseleiligheten er på ca 250 kvm.

Ill. 17. Plan som viser mulig inndeling i leiligheter i 2. etasje.

For å skape en tett kontakt mellom inne og ute har alle leilighetene egen altan, balkong eller fransk
balkong. Takket være den skrånende bygningsstrukturen har de fleste av leilighetene altan eller
fransk balkong med utsikt til elva og gode solforhold.

I bestemmelsene er det satt krav til størrelse på balkonger, felles takterrasse og felles gårdsrom.
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Ill. 18. Snitt gjennom det indre gårdsrommet med felles uteareal.

6.4 Parkering

Krav til bilparkering og sykkelparkering i planområdet skal være i henhold til gjeldende kommunale
krav. Bilparkering planlegges løst som parkeringskjeller for boligene og som
markparkering/gateparkering for næringsarealene. Det vurderes frikjøp for noen av
parkeringsplassene for de minste boligene. Det er avsatt et stort sykkelrom i både
parkeringskjelleren og i andre etasje ved boligene.
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Ill. 19. Kjellerplan. Skravert område viser plassering av sykkelparkering i garasjeanlegget.

Ill. 20. Plan første etasje viser felles sykkelbod med inngang fra gårdsrommets nederste plan. Det
vil bli bygget ramper i trappene opp til dette nivået.
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6.5 Miljøfokus

Kvartalet vil ha krav om tilknytning til fjernvarme, og det er i reguleringsplanen innarbeidet krav
om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme. Bygningens utforming vil i seg selv utformes
med tanke på passiv energi.

Det er krav om en tett side av bebyggelsen mot Kråkerøybroa for å skjerme felles gårdsrom og
takterrasse mot støy, støv og annen luftforurensing. Det er også krav om tett rekkverk på felles
takterrasse som skjerm mot støy, støv og annen luftforurensing.

Retningslinjer for behandling av støv i reguleringsplaner fokuserer på fortetting, særlig i bysentrum
og ved knutepunkter, til tross for at det i disse områdene oftere er utfordringer med
luftforurensing. Fortetting i planområdet er således i tråd med retningslinjene. Det er rimelig å anta
at det meste av luftforurensingen i planområdet kommer fra trafikken på Kråkerøybroa.
Uteoppholdsplassene ligger enten skjermet i gårdsrommet eller høyt oppe på takterrassen, der
utfordringer med støv og annen luftforurensing er mindre. Gårdsrommet har åpning mot sørvest,
som en den vanligste vindretningen. Derfor antas det at luften i gårdsrommet vil få tilførsel fra
renere luft.

6.6 Universell utforming

Næringsarealene i første etasje er tenkt plassert i kotehøyde 2,0 for sikre universell utforming da
dette er omtrent samme nivå som Tordenskiolds gate. Vilkåret er at all teknisk infrastruktur og
konstruksjoner sikres mot flomfare opp til minst kotehøyde 2,5.

Boligene er alle universelt tilgjengelige boenheter og har adkomst via heis i hht TEK10.

Fellesarealer, elvepromenaden og gatepartier har alle krav om universell utforming i hht TEK10. I
tillegg er det angitt spesifikke krav i bestemmelsene til utforming av gatearealer for å ivareta
behovene til både rullestolbrukere og synshemmede.

6.7 Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølgebestemmelser sikrer etablering av trafikkområder, parkeringsplasser, felles utearealer
og renovasjonsanlegg før bebyggelsen tas i bruk.

6.8 Kaifronten

Kaifronten i planområdet er i dårlig teknisk forfatning. En oppgradering og sikring av kaia ikke
mulig rent teknisk uten at en ny spunt bygges på utsiden av dagens kaikant. Derfor er
kaien/bryggepromenaden noe bredere gjennom planområdet enn bryggepromenaden utenfor
Nygaard brygge.  Forholdet er avklart med Borg Havn og Kystverket.
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7. VIRKNINGER

7.1 Forholdet til kommunedelplan for byområdet

Reguleringsplanen bygger på føringer fra kommunedelplan for byområdet. Følgende er avvik, eller
potensielle avvik i forhold til byområdeplanen.

Bygningshøyder
Tomten er meget sentral i Fredrikstad og kan i forhold til overordnet plan bebygges med boliger
med relativt store høyder. Første etasjes høyde mot Tordenskiolds gate er i tråd med
sentrumsplanens krav 4,2 m. Etasjene over bygger i underkant av 3 m per etasje. Bygningens
maksimale høyde mot omkringliggende gater varierer. Mot Tordenskiolds gate er bygningshøyden
begrenset til kote 19,5 m, dvs byggehøyde på 17,5 m over terreng. Dette er altså to meter lavere
enn hva som er angitt i byområdeplanen. Mot bryggepromenaden og Kronprinsens gate er
byggehøyden satt skrånende helt ned til en etasjes høyde. Mot Kråkerøybroa er maksimal høyde
satt til kote 22,5 respektive kote 25,2.

Ill. 21. Fasade mot Kråkerøybroa. Kråkerøybroas høyde er vist med stiplet linje. (Vindusfeltene kan
bli endret senere.)
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Ill. 22. Gateoppriss tatt i Kronprinsens gate.

Ill 23. Gateoppriss sett fra Tordenskiolds gate med nabobebyggelse (Nygaard brygge)

Ill 24. Gateoppriss sett fra elva med nabobebyggelse (Nygaard brygge).
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Bebyggelsen Tordenskiold brygge forholder seg til elva på samme måte som bebyggelsen ellers i
Fredrikstad sentrum. Bygglinjen ligger i kvartalets kanter. Hovedgatenettet parallelt med elva
forbindes med bryggepromenaden via sidegatene. Bryggepromenaden er bred og rommer ferdsel,
opphold og kaifunksjon.

De siste tre tiårene har ny bebyggelse i Fredrikstad generelt blitt bygget i 5-6 etasjer. Tidligere ble
ofte nyere boligblokker i sentrum bygget med parkeringskjeller i første etasje. Dette ble gjort både
for å sikre tilstrekkelig antall parkeringsplasser og for å unngå å få leiligheter i første etasje som
har problemer med innsyn fra gata. Nabokvartalene Nygaard Brygge er bygget etter dette
prinsippet.

Resultatet ble døde fasader mot gata. I gjeldende byområdeplan er forutsetningene endret ved
krav om forretning/bevertning i en ekstra høy første etasje. Dette betyr at fem-etasjers
boligblokker i dag er noe høyere enn for 10-20 år siden.

Byområdeplanen har en høyde på maks 19,5 m over gatenivå i kvartalet for Tordenskiold brygge.
Byområdeplanen har heller ikke absolutte krav til lavere bebyggelse i områder som grenser til
kvartal med hensynssone kulturmiljø, men et krav om at det skal tas hensyn til omkringliggende
bygningsmiljø.

Mot Tordenskiolds gate er bebyggelsen i fem etasjer med en gesimshøyde på 16,7 m. Over denne
høyden tillates pergola på takterrassen opp til 18,5 m høyde. Pergolaer og et tett rekkverk er
nødvendig for å sikre gode kvaliteter ved takterrassen, bl a støyskjerming, skjerming mot
luftforurensing og gode nisjer for opphold. Dette er fortsatt 2,3 m under maksgrensen i
byområdeplanen. Denne fasaden ligger mot den omkringliggende bebyggelsen som er lavest, dvs
bygningene i 2-3 etasjer på andre siden Tordenskiolds gate. Det er også verdt å merke seg at i
området med hensynssone kulturmiljø finnes det flere bygninger i fem-seks etasjer fra 50-tallet.

Mot Kråkerøyveien er bygningen prosjektert i seks etasjer og med en høyde på 19,585 m. Dette er
bare 8,5 cm over maksgrensen i byområdeplanen.

Ill. 25. Fredrikstad sentrum sett fra fjerde etasje i Værstetorget. Byens silhuett har kjente
landemerker som Fredrikstadbrua, rådhustårnet, Domkirketårnet. Lengst til høyre i bildet kan man
se kirketårnet i Gamlebyen. Biblioteket er skjult bak de store trærne i Biblioteksparken. De seks
etasjene i den nye bebyggelsen langs bryggefronten i Storgata smelter inn i omgivelsene, mens
hotellets åtte etasjer plassert forholdsvis høyt i terrenget får en høyde som konkurrerer med
rådhustårnet og Fredrikstadbrua.
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Mot elva er bygningen skrånende. I mekling 03.02.17 ble det avgjort at maksimalt avvik for høyde
på dela v bygget fra byområdeplanen skal være 2,2 m. Det betyr en bygningshøyde på totalt 23,0
m over gjennomsnittlig gatenivå. Gjennomsnittlig gatenivå vil være på kote 1,7 m etter utbygging.
(Høyden på Tordenskiolds gate er i dag kote 1,7 m. Nivået rundt hele bygningen vil bli det samme,
mens det ytterst heller ned mot kaifronten på kote 1,5.) Maks bygningshøyde på plankartet er satt
til maks kote 25,2, ettersom det i tillegg til 23,0 + 1,7 m er nødvendig med 0,5 m slingringsmonn
pga usikkerhet rundt bygningsdetaljer frem til bygningen er detaljprosjektert.

Ill. 26 En blanding av gammel og ny bebyggelse i sin tids byggestil i Fredrikstad sentrum.

Ill. 27. Det har lenge vært vanlig med bebyggelse i fem etasjer i Fredrikstad sentrum. Hotellet
bryter dette med sine åtte etasjer.
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Ill. 28. Bibliotekets tårn er ikke høyere enn at det er skjult bak de store trærne i Biblioteksparken.

Ill. 29. For de som ferdes fra Kråkerøy mot Kråkerøybrua vil byen være skjult bak bebyggelse, en
kolle og vegetasjon helt frem til brofestet.
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Ill. 30. Bebyggelsens høyde i Fredrikstad sentrum varierer mye. Høyest er bebyggelsen rundt
Lykkeberg. Bebyggelse bygget i etterkrigstiden er vanligvis i fem eller seks etasjer og dekker ikke
sjelden et helt kvartal. Fra Kråkerøysiden er Tordenskiold brygge skjult bak bebyggelse, terreng og
vegetasjon nesten helt til man er oppe på brua. Storkvartalsstrukturen representerer noe nytt
langs Vesterelva. Kvartalsstrukturen opprettholdes og fullføres, men den skrå fasaden mot elva
tilfører byen noe nytt. Den skrå fasaden danner en tydelig avslutning mot Kråkerøybrua med en
spiss. Spissen samspiller med vakttårnet og den tydelige fjellryggen på andre siden broa.
Kråkerøybroa er helt logisk plassert akkurat der landskap og bebyggelse danner en innsnevring i
landskapet. Den lavere delen kvartalet Tordenskiold brygge åpner for sollys og utsyn for
leilighetene.
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Balkonger
Byområdeplanen har et krav om at balkonger ikke kan stikke ut lenger enn 1,0 m fra fasaden.
Dette videreføres i planen.

Leke- og uteoppholdsareal
Byområdeplanen har følgende krav til uteoppholdsarealer i bestemmelsene:

«Innenfor areal avsatt til sentrumsformål i planen er det krav til 15 kvm uteareal per boenhet.»

«Det skal legges vekt på at arealene oppfyller normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende
statlige regler og retningslinjer. En tilstrekkelig del av utearealet skal være egnet for lek.»

Det står også at der det kan redegjøres for nærhet og god tilgjengelighet til parkering og
lekeplasser kan kravet til uteareal reduseres.

I bestemmelsene til reguleringsplanen stilles det krav om 100 kvm felles uteoppholdsareal i
gårdsrommet og en takterrasse på minst 200 kvm. I tillegg er det bestemmelser om private
balkonger og terrasser, som bl a sikrer at minst 50 % av leilighetene skal ha over 12 kvm privat
balkong.

I prosjektet vil det slik det er tegnet i dag er følgende arealer avsatt til felles uteopphold:

Takterrasse: 263 kvm
Felles gårdsrom (oppholdsarealer utenom gangarealer): 100 kvm

FELLESAREALER TOTALT: 363 kvm

Fordelt på 51 leiligheter blir det i snitt 7,1 kvm per leilighet i felles uteoppholdsareal.

I tillegg er det private uteplasser med følgende arealer totalt:

Balkonger mot gårdsrom: 90 kvm
Terrasser som tilhører leiligheter: 696 kvm

PRIVATE UTEPLASSER MED GODE KVALITETER FOR OPPHOLD: 786 kvm

(I tillegg kommer luftebalkonger i de støyutsatte fasadene mot Kråkerøyveien og Tordenskiolds
gate. Men disse regnes ikke med som uteoppholdsareal.)

Det settes altså av 363 kvm til fellesarealer og 786 kvm private balkonger/terrasser. Dette er totalt
1149 kvm. Fordelt på 51 leiligheter blir det i snitt 22,5 kvm per leilighet.
Reguleringsbestemmelsene sikrer gode kvaliteter i felles utearealer.

Dette er innenfor byområdeplanens krav til minst 15 kvm uteareal per boenhet. I byområdeplanen
er gjelder kravet til uteareal for prosjektet som helhet, ikke for hver enkelt leilighet.  Mer enn
halvparten av leilighetene er sikret en stor privat uteplass, større enn hva som er vanlig. De felles
uteoppholdsarealene er en kvalitet for både leiligheter som har egen stor privat uteplass og for de
små leilighetene som bare har fransk balkong. Med så mange leiligheter som har en stor privat
uteplass vil de felles utearealene være til strekkelig store.

Domkirkeparken ligger kun et kvartal unna. Parken er stor. Den har byens største og best utstyrte
lekeplass, nydelig beplantning og mange sitteplasser.
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Ill 31. Gårdsrommet er vist med bestemmelsesgrense på plankartet for å sikre et stå stort
gårdsrom som mulig. Bestemmelsesgrensen er satt 0,5 m utenfor vegglivet. På illustrasjonen vises
3. etasje med bestemmelsesgrensen vist med rød stiplet linje.
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7.2 Stedets karakter og estetikk

Bebyggelsen tilpasser seg i skala omgivelsene ved å være designet som en hybrid mellom den
klassiske kvartalsstrukturen og det terrasserte landskapet formet av terrassenes grønne oaser.

Bebyggelsen i kvartalet reiser seg i en dynamisk bevegelse omkring gårdsrommet og skaper med
sine seks etasjer en urban tetthet mot Kråkerøybrua. Den tette siden mot Kråkerøybrua minimerer
trafikkstøyen fra broen, mens takterrassene langs promenaden nedskalerer huset til en
menneskelig skala. I forlengelse av dette går den skrånende bygningsstrukturen i dialog med
omgivelsene ved å eksponere gårdsrommet og takterrassene mot promenaden, samtidig med at
antallet leiligheter med utsikt mot elven maksimeres. Utsikt er således et gjennomgående tema i
designet av boligkomplekset. Det gjelder ikke alene utsikten fra, men også til boligkomplekset.

Materialene er ute som inne valgt ut fra ønsket om å skape et lett uttrykk og som samtidig har en
robusthet, som tåler daglig bruk og slit. Fasadematerialene er fremst sink, glass og tre.

Materialbruken i fasadene er avstemt for å oppnå et spennende samspill med omgivelsene, som i
kraft av sine glasspartier og lyse nordiske materialer både reflekterer og kontrasterer. Det nordiske
uttrykket går igjen i husets indre, hvor lyse overflater gir leilighetene en letthet og enkelthet, mens
en nyansert bruk av sink og tre tilføyer arkitekturen en taktil og sanselig dimensjon.

7.3 Fotomontasjer

v

Ill. 32. Tordenskiold Brygge vil danne en avslutning på kvartalsbebyggelsen oppstrøms
Kråkerøybrua. Dette vil være en endring i bybildet da tidligere bebyggelse i dette kvartalet har
være lavere enn brua. Det vil imidlertid ikke forringe bruas posisjon i bybildet. Fotomontasjen viser
bebyggelsens høyde, men vindusfeltene kan bli endret senere.
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Ill. 33. Tordenskiold brygge vil danne en avslutning på kvartalsstrukturen tett på elva ved
Kråkerøybrua. På andre siden Kråkerøybrua er kvartalsstrukturen trukket tilbake fra elvebredden i
fire kvartaler.

Ill. 34. Fra rundkjøringen før man kjører opp mot Kråkerøybrua får man et gløtt mellom
bebyggelsen mot byen. Ny bebyggelse vil likevel ikke skjule Domkirketårnet.
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Ill. 35. Tordenskiold brygge vil komplettere allerede høy bebyggelse langs Kråkerøybroa.

7.4 Vurdering av lamellbebyggelse som alternativ

Viktige temaer når bebyggelsesstrukturen for tomten vurderes er bl a hvordan
bebyggelsesstrukturen samspiller med omgivelsene, skjerming mot støy/støv, uteoppholdsplasser,
solforhold og utsyn. Lamellstruktur, som fylkeskommunen foreslår, kan organiseres på forskjellige
måter på tomten. Resultatet er imidlertid at bebyggelsen mister mange kvaliteter sammenlignet
med det storkvartalet som foreslås i planforslaget.
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Ill 36

Ill. 37

En lamellstruktur som følger den gamle
eiendomsgrensen/kvartalsstrukturen fra før
Kråkerøybroa ble bygget får et åpent rom
nærmest Kråkerøybroa. Bebyggelsen vil få
samme bredde som i Nygaard Brygge II og
danner dermed en rytme som fortsetter
Nygaard Brygge. Samtidig brytes etablert
kvartalsstruktur sett fra Tordenskiolds gate.
Det indre gårdsrommet vil bli åpent.
Nærheten til Kråkerøybroa gjør at et så åpent
gårdsrom ikke vil bli tilstrekkelig skjermet for
støy og støv. Den sørligste av lamellene
risikerer å bli en «fangstarm» for støy inn i
gårdsrommet. Det vil være mulig å gi alle
leiligheter sol og utsyn mot sør og mot elva.
Total bygningsmasse vil bli mye mindre enn
planforslagets bebyggelse og dermed ikke
bidra i vesentlig grad til fortetting i sentrum.

En lamellstruktur som følger etablert
kvartalsstruktur mot Kråkerøyveien vil gi
enda mindre bygningsmasse enn forslaget
over. Gårdsrommet vil bli svært åpent og lite
skjermet mot Kråkerøybroa. Sett fra
Tordenskiolds gate er bebyggelsen så åpen at
kvartalsstrukturen oppleves tapt.
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Ill. 38

Ill. 39

Ill 40

En enkelt bygningskropp langs
Tordenskioldsgates vil gi dårlige uterom.
Ingen del av bebyggelsen danner skjerm mot
Kråkerøybrua og alle balkonger vil bli utsatt
for støy og luftforurensing. Bebyggelsen
forholder seg heller ikke til elva og
overgangen mot bryggepromenaden synes
vanskelig å utforme på en god måte. Lys og
utsyn fra den nye bebyggelsen er
tilfredsstillende.

Ved bebyggelse i hesteskoform vil «beina» ta
opp lamellstrukturen fra Nygaard Brygge. På
samme måte som en ren lamellstruktur vil
den sørlige delen av bebyggelsen kunne
fungere som en «fangstarm» for støy og støv
fra Kråkerøybroa. Det vil være vanskelig å gi
gårdsrommet tilstrekkelig skjerming med en
så utsatt plassering. Lys og utsyn er
tilfredsstillende for de fleste av leilighetene.
Leilighetene mot Tordenskiolds gate vil få noe
skygge fra bebyggelsen mot Kronprinsens
gate.

Ved å la bebyggelsen få en L-form vil
utnyttelsesgraden bli nesten like stor som i
forslaget over. Skjermingen av gårdsrommet
og private uteplasser vil bli enda dårligere
enn i forslaget over. Lys og utsyn er
tilfredsstillende for de fleste av leilighetene.
Leilighetene mot Tordenskiolds gate vil få noe
skygge fra bebyggelsen mot Kronprinsens
gate.

Studien av lamellstruktur viser at dette gir
dårligere bokvalitet enn foreslått storkvartal.
Foreslått skrånende form åpner gårdsrommet
for sol og utsyn samtidig som bebyggelsen
danner en god skjerm mot Kråkerøybroa. På
denne måten er storkvartalet en god løsning
for ny bebyggelse på en så utfordrende
sentrumstomt.
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7.5 Forholdet til NB!-området og kulturmiljø

Det har i flere tiårs tid vært vanlig at utbygging skjer samlet i et helt kvartals lengde. Dette er
ikke noe som bryter med bybildet for øvrig. Her vises det til eksempler på funkisbygg fra
etterkrigstiden i Nygaardsgata 3 (tegnet av arkitekt Fronth) og Nygaardsgata 7 (Bjørnegården).
Kvartalets lengde i Tordenskiolds gate er noe lenger enn andre kvartal sør for Kråkerøybroa
ettersom kvartalet ble utvidet da Kråkerøybroa ble bygget. Det finnes også enda lenger kvartal
lenger på andre siden av Kråkerøybrua og enda lenger fasader på enkeltbygg.

Tydelige sprang i fasaden ville bryte mot byområdeplanens bestemmelser om at i områder med
kvartalsbebyggelse skal byggelinjen mot fortau og gate følges. Sprang i fasaden ville også vært
et fremmedelement i bybildet.

Fasaden vil ikke oppleves som mer monoton enn f eks Nygaard Brygge. Fasaden vil bli brutt opp
av et både lekfullt og regelmessig spill av utstikkende balkonger, vindusplasseringer og forskjellig
materialbruk. Noen steder har fasaden vertikale elementer, f eks glassfelt i trapperom, som går
gjennom hele bygningens høyde. Dette er et element som kjennes igjen på bebyggelse som er
10-20 år gammel. Ellers er bebyggelsen et uttrykk for bebyggelse på 2010-tallet med rytmisk
lekefull plassering av balkonger og vinduer samt en fasade som er en slett veggflate. Dette er
elementer i bebyggelsen som vi også kan se på nyere bebyggelse som f eks Helsehuset,
Litteraturhuset og Værstetorget.

I byens historie har ny bebyggelse alltid vært et uttrykk for tiden den ble bygget. Dette gjelder
også Tordenskiold brygge. Å kunne lese byens historie og utvikling i bebyggelsens stilarter er
viktig.

7.6 Naturmangfoldloven

Vurdering av området med hensyn på naturmangfoldlovens §§8-12:

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget

Det er ikke registrerte verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge
naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på den meget sparsommelige vegetasjonen og store
asfaltflater i området anses kunnskapsgrunnlaget godt nok.

§9: Føre-var-prinsippet

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i
stedets karakter av asfalt og betongoverflater. Det er meget lite sannsynlig at den sjeldne fuglen
som har vært observert ved Kråkerøybroa har området som sitt leveområde.

§10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Se kommentarer til § 8-9.

§11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet.

§12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Tiltaket innebærer at forurensede masser saneres. Driften av bygningen når den står ferdig vil
vær miljøforsvarlig med tanke på bruken av bygningen.
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7.7 Uteområder

I ønsket om å fremme et godt naboskap og skape en sosial og arkitektonisk sammenheng med
omgivelsene, er uterommene innarbeidet som et karakterskapende element i arkitekturen. For å
skape et karakterfylt boligkompleks er uterommene bundet sammen av et terrasserende forløp
hvor de grønne takterrassene reiser seg fra elvepromenaden mot syd til fem etasjers høyde mot
Tordenskiolds gate og syv etasjers høyde mot Kråkerøybrua. Se også punkt 7.1.

7.8 Trafikkforhold

Reguleringsplanen støtter opp under fylkesplanens krav om fortetting og utbygging i
sentrumsområdet. Dette er god areal- og transportplanlegging som legger til rette for å styrke f
eks kollektivtilbudet. Korte avstander legger til rette for å gå eller sykle i stedet for å bruke bil.
Reguleringsplanen bygger på at eksisterende gatenett brukes. Oppgraderingen av
bryggepromenaden vil forbedre forholdene for mye trafikanter.

7.9 Barns interesser

Bestemmelsene stiller krav til lekeareal i gårdsrommet. Det er kort vei til et større friområde i
Kirkeparken. Det er også viet spesiell oppmerksomhet mot å gjøre området nærmest
Kråkerøybroa trygt.

Erfaringsmessig viser det seg at nye byboliger i mindre grad enn andre boliger tiltrekker
barnefamilier.

7.10 Energibehov – energiforbruk

Boligkomplekset utnytter alle de passive egenskaper fra de arkitektoniske valg til å redusere
energiforbruket og skape det best mulige inneklima. Den klassiske kvartalsstrukturen er blitt
modulert og optimert i forhold til det lokale klima. Det har resultert i en nord-sydvendt
bygningskropp, som trapper seg ned mot syd og sikrer et optimalt forhold mellom minimal
overflate og maksimalt volum. Fasadene mot nord og syd er minimert for henholdsvis å unngå
varmetap og sikre mot overopphetning.

Det er krav om tilknytning til fjernvarme i området. Dette er også i varetatt i bestemmelsene.

7.11 Teknisk infrastruktur

Vann- og avløp fra nye bebyggelse knyttes til eksisterende nett.

Området har i dag kun harde flater. Noe fordrøyning av overvann vil kunne skje ved at sedum
brukes på takflater. Dette er sikret i bestemmelsene. Med avrenning direkte til elva er kapasitet
på overvannssystemet uansett ikke noe problem.

Renovasjonsløsning vil ligge som et felles anlegg nedgravd i fortauet ved Kråkerøybroa, nærmest
Tordenskiolds gate. Det vil bli gravd ned fire containere på et areal på 4x4 m. Løsningen er
anbefalt av renovasjonsetaten etter befaring med kranbilen.

Strømforsyning til feltet skjer ved påkobling til Fortums nett i området. Det vil ikke være
nødvendig å etablere ny trafo i området.
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7.12 Konsekvenser for næringsinteresser

Reguleringsplanen innebærer en endring av området som næringsareal. Historisk har kaifronten
langs Vesterelva vært brukt som havneområde. Senere har planområdet vært i bruk som
bensinstasjon med også salg til fritidsbåter ved kaia. Dette er virksomhet som det ikke lenger er
marked for i sentralt beliggende bykvartaler. Derimot er det viktig for fremtiden å sikre
næringslokaler som henvender seg mot gata i første etasje for å skape en levende by.

7.13 Interessemotsetninger

Utbygging vil kunne skjerme for og skygge deler av bebyggelsen i Tordenskiolds gate og
Kronprinsens gate. Derfor er det utarbeidet soldiagram som viser hvordan den nye bebyggelsens
skygge ved forskjellige tidspunkt på året. Skyggediagrammet viser at det hverken om sommer,
vår eller høst vil være stor forskjell på skyggedannelser av nabobygningene. Det vil være en
forskjell i skyggedannelsen på kun en halv etasje vår og høst mellom kl 15-17. Det vil ikke
forekomme skyggedannelser på terrasser eller utearealer på nabobygningen. Efter kl 17 vil
skyggene utelukkende ramme takflater. Se også vedlegg.

Ill. 41. Fra Skyggeanalysen, illustrasjonene vist kl 1200 hhv for dato 21 mars/21 sep (til venstre)
og 21. juni. (ill: AART Architects)

For interessekonflikter i forhold til andre temaer vises det til beskrivelsens kap 6-7.
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8. RISIKO OG SÅRBARHET

8.1 Metode

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko-
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

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 (1): Ingen person- eller miljøskader.
Mindre alvorlig (2)
Alvorlig (3)
Svært alvorlig (4)

8.2 Evaluering av risiko

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

Tabell 1. Samlet risikovurdering.
      Konsekvens:

Sannsynlighet:

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

4. Svært
sannsynlig
3. Sannsynlig

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Tiltak 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.

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medf. risiko for:
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1. Masseras/skred Ja 1 3 Ras som følge av erosjon
fra elven. Det er ikke
registrert kvikkleire eller
sprøbruddsmateriale på
tomta.

2. Snø/isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Ja 2 3 Flom ved høy vannstand i

elven.
5. Stormflo Ja 3 3 Flom ved høy vannstand i

elven
6. Radongass Ja 2 2 Radon fra tilførte

steinmasser. TEK10 stiller
krav til sikring mot radon.

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 Nei
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 2 Liten lokal trafikkøkning.
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

Ja

25. Vannområder for
friluftsliv

Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
27. Permanent forurensing Nei
28. Støv og støy; industri Nei
29. Støv og støy; trafikk Ja 4 2 Støy fra Tordenskjolds

gate og Kråkerøybrua.
30. Andre støy/støvkilder:
jernbane

Nei

31. Forurenset grunn Nei 4 2 Grunnundersøkelser viser
at området er forurenset
av olje og tungmetaller.

32. Forurensning i sjø Nei
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33. Høyspentlinje (stråling) Nei
34. Risikofylt industri Nei
35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
      forurensing

Nei

38. Støy og støv fra trafikk Nei
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 Nei
45. Ulykke med gående/
      syklende

Nei

46. Ulykke ved anleggs-
      gjennomføring

Nei

47. Andre ulykkespunkter Nei
Andre forhold
48. Sabotasje og
      terrorhandlinger

Nei

49. Er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål

Nei

50. Er det potensielle
sabotasje/terrormål i
nærhet

Nei

51. Regulerte
vannmagasiner, med
spesiell fare usikker is,
endringer i vannstand med
mer.

Nei

52. Naturlige terreng-
      formasjoner som utgjør

spesiell fare (stup etc.)

Nei

53. Gruver, åpne sjakter,
      steintipper etc.

Nei

54. Spesielle forhold ved
    utbygging/gjennomføring

Nei

8.2.1.1 Tabell 3. Oppsummering.
      Konsekvens:
Sannsynlighet

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

4. Svært
sannsynlig

29, 31

3. Sannsynlig
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2. Mindre
sannsynlig

6,15 4,5

1. Lite sannsynlig 1

Analysen viser at det er 7 aktuelle hendelser som kan inntreffe slik situasjonen er i dag eller som
følge av planarbeidet. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha
alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1.

8.3 Utfordringer som krever tiltak

Elveflom og stormflo, 4 og 5
Planområdet ligger langs Vesterelva på ca kote 1,5, noe som medfører fare for både elveflom og
stormflo.

Kaikonstruksjonen vil hindre erosjon mot elva. På terreng bak kaia vil det kun være små
bevegelser i vannmassene og faren for erosjon er liten.

Planbestemmelsene krever at bebyggelsen sikres mot flom opp til kote 2,5.

Grunnforurensing, 31
Grunnundersøkelser viser at grunnen er forurenset. Tiltaksplan utarbeides i forbindelse med
byggesøknad i henhold til krav i forurensingsloven.

Støy, 29
Beregningene i støyanalysen viser at flere av fasadene havner i rød eller gul sone. Fasadene mot

Tordenskioldsgate og Kråkerøybrua er i rød sone. Det er en fordel dersom alle leilighetene får
tilgang til en stille side.

For balkonger i nedre sjikt av gul sone (opptil 60 dB) vil man med et høyt, tett rekkverk kunne få

lydnivået på uteplassene i hvit sone i sittehøyde, mens for balkongene med høyere lydnivå må
det vurderes mer omfattende tiltak på balkongene for å få ned lydnivået til hvit sone. Det
anbefales å etablere et felles uteareal på bakkenivå på innsiden av bygningene slik at alle får
tilgang til stille uteareal.

Det må innarbeides krav til tiltak mot støy i bestemmelsene.
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9. INNKOMNE INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART

9.1 Statens Vegvesen, datert 28.08.2013

Viktig at en evt framtidig utvidelse av fylkesveg 108 Kråkerøyveien til fire felt ikke hindres
gjennom utbyggingen. Byggegrense mot fylkesveg 108 settes til 15 meter fra vegens midtlinje.

Løsninger for gående og syklende skal vektlegges og utformes slik at det blir naturlig å velge å
gå eller å sykle.

Krav bør sikres gjennom bestemmelser i planen. Kravene i Kommunedelplan Fredrikstad
byområde 2011-23 bør betraktes som et minimumskrav.

Kravene i Kommunedelplan Fredrikstad byområde bør legges til grunn, og bør betraktes som
«absolutte» - og ikke minimumskrav.

Hvordan området kan betjenes med kollektivtransport må beskrives. Gangforbindelser og
avstander til relevante stoppesteder må beskrives.

Departementets veileder om støy T-1441 (2012) må legges til grunn. Tilfredsstillende støynivåer
må sikres gjennom bestemmelse.

Departementets veileder om luftforurensing T-1520 må legges til grunn. Tilfredsstillende
luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelse.

Forslagsstillers vurdering:

Det er avsatt eget rom for sykler til boligene. Det er ønskelig at krav til sykkelparkering for
næringsarealene (11 plasser) kan anordnes i parkeringssoner rundt bygget. Det har også
kommet opp et forslag om å anlegge sykkelparkeringsplass/ «sykkelhotell» på kommunens areal
under Kråkerøybrua. Dette er tatt opp med Teknisk Drift/Fredrikstad kommune og ligger som
forslag i planen.

Kråkerøybroa er en markant kilde til støy og støv. Derfor er bebyggelsen utformet slik at det
dannes en beskyttende rygg mot Kråkerøybroa og en stille side med skjermede uteplasser i
gårdsrommet, på taket og mot elva. Balkonger mot Kråkerøybroa vil ikke bli skjermet mot støy,
men mer fungere som luftebalkonger. Alle disse leilighetene har også en godt skjermet uteplass.
Det vil også være nødvendig med støytiltak i fasadene og balansert ventilasjon som ikke har
luftinntak.

9.2 Fylkesmannen i Østfold, 29.08.2013

Hvis KU ikke utarbeides må punkt om støy vies spesiell oppmerksomhet i planbeskrivelse og
vurderinger. Bygging av boliger i et så støyutsatt område vil kreve spesielle tiltak og sette krav til
skjerming av uteområder mv. også strukturlyd. Støyforholdene må utredes og nødvendige
avbøtende tiltak hjemles i planen.

Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssystemer.  Forholdet
til krav om KU må tydeliggjøres.

Langsiktighet og åpenhet, samt universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene framholdes som viktige fokuspunkter.

Særskilt viktige temaer som skal ivaretas:

- Barn og unge, medvirkning og levekår.
- Estetisk utforming
- Universell utforming



48 (55) TORDENSKIOLDS GATE 9-13

Rambøll AS

- Grønnstruktur
- Naturmangfold
- Samfunnssikkerhet
- Støy
- Forurensing
- Klima og energi
- Kartframstilling

Forslagsstillers vurdering:

Kråkerøybroa er et markant kilde til støy og støv. Derfor er bebyggelsen utformet slik at det
dannes en beskyttende rygg mot Kråkerøybroa og en stille side med skjermede uteplasser i
gårdsrommet, på taket og mot elva. Balkonger mot Kråkerøybroa vil ikke bli skjermet mot støy,
men mer fungere som luftebalkonger. Alle disse leilighetene har også en godt skjermet uteplass.
Det vil også være nødvendig med støytiltak i fasadene og balansert ventilasjon som ikke har
luftinntak.

Universell utforming er sikret via TEK10, men det er også tatt inn detaljerte krav til utforming av
gatearealer for å sikre dette.

For redegjørelser for estetikk og uteoppholdsarealer vises det til kap 6 og 7 i beskrivelsen.

9.3 Østfold fylkeskommune, 29.08.2013

Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Det forutsettes at kommunedelplanen for
sentrumsområdet legges til grunn for planarbeidet.

Leke- og uteoppholdsarealer
Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for barn og
unge (RPR barn- og unges interesser i planleggingen). Krav til leke- ute og oppholdsareal må
legges til grunn som minimumskrav. Lekearealene må være fellesarealer, og bør fortrinnsvis
ligge på bakkenivå. Det må legges til rette for småbarns leik i trygge omgivelser nær inngang.
Barnerepresentanten skal gis anledning til å medvirke i planprosessen. Barnerepresentantens
bidrag må dokumenteres i plandokumentene. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som
sikrer ferdigstillelse av leikearealer samtidig med tiltaket.

Støy
Planområdet ligger utsatt for trafikkstøy fra flere retninger, og det må legges særlig vekt på
akseptable støyforhold for boligbebyggelsen. Viser til MD’s veileder T-1442-2012. Det må foretas
støyberegninger som vedlegges plandokumentene, og planen må angi nødvendige tiltak for at
støykravene skal imøtekommes.

Utforming av bebyggelsen
Planområdet ligger eksponert mot elverommet, og vil utgjøre et viktig element i bylandskapet.
Viser til føringer i byområdeplanen der planområdet inngår i hensynssoner. Bygningsutrykk må i
nødvendig grad tilpasses omkringliggende bebyggelse. Fylkeskommunen mener at utrykket i
bebyggelsen avviker sterkt fra nabobebyggelsen og stiller spørsmål ved om lysforhold i den
skisserte løsningen vil være tilfredsstillende både når det gjelder vinduer og uteareal.
Fylkeskommunen vil ikke motsette seg avvik fra byområdeplanens høydebestemmelser dersom
de er fornuftig begrunnet.

Kulturminner
Fylkeskonservatoren har sendt over uttalelse fra Norsk Maritimt Museum, og har ellers ingen
merknader.
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Andre viktige temaer i videre planarbeid:

- ROS- analyse som viser om området er egnet for utbyggingsformål. Der
klimaendringer og havnivåstigning er aktuelle problemstillinger.

- Trafikkforhold. Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og
sikker atkomst og hensiktsmessig parkering. Det må vurderes å utvide planområdet
for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger. Det må settes av plass til sykkelparkering
i samsvar med kravene i byområdeplanen.

- Grøntstruktur
- Universell utforming
- Grunnforhold
- Flomfare
- Klima- og energibruk
- Planframstilling - reguleringskart og bestemmelser ihht MD’s veiledningsmateriell.

Forslagsstillers vurdering:

Det skal etableres felles uteoppholdsarealer i gårdsrommet og som takterrasse. Lekeplassen skal
plasseres i gårdsrommet slik at den ligger nær og synlig fra leilighetene. Det er også meget kort
vei til byens største og mest velutstyrte lekeplass i Domkirkeparken.

Kråkerøybroa er et markant kilde til støy og støv. Derfor er bebyggelsen utformet slik at det
dannes en beskyttende rygg mot Kråkerøybroa og en stille side med skjermede uteplasser i
gårdsrommet, på taket og mot elva. Balkonger mot Kråkerøybroa vil ikke bli skjermet mot støy,
men mer fungere som luftebalkonger. Alle disse leilighetene har også en godt skjermet uteplass.
Det vil også være nødvendig med støytiltak i fasadene og balansert ventilasjon som ikke har
luftinntak.

Bebyggelsen vil danne et siste bykvartal øst for Kråkerøybroa. Bebyggelsen mot
Tordenskioldsgate er i fem etasjer, dvs i samme høyde som omkringliggende bebyggelse og i
tråd med føringer fra byområdeplanen. Nærmest Kråkerøybroa er bebyggelsen høyere for å
danne en skjermende rygg mot den trafikkerte veien og en markant avslutning på
kvartalsstrukturen. Bebyggelsen trappes ned til en etasje i det sørvestre hjørnet. Det åpner for
lys og passiv varme inn i gårdsrommet.

Det vises også til beskrivelsens kap 6 og 7 for redegjørelser for estetikk.

9.4 NVE, 03.09.2013

Flomfare

NVE viser til flomkartlegging for Fredrikstad kommune og planområdet vil stå i fare for å bli
oversvømt ved en 200-års flom. Det må tas hensyn til faren for erosjon og massetransport
nedover vassdraget. Området med flomfare innarbeides som hensynsone i planen med krav om
at ny bebyggelse skal være sikret mot en 200-års flom.

Havnivå

Konsekvenser av havnivåstigning bør nevnes i planen.

Marine avsetninger og kvikkleire

Planen må tydelig vise hvordan skredfare er vurdert, selv om en ikke kommer fram til at det ikke
foreligger noen fare. Om det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere
hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak i
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hht NVE’s retningslinjer. I planen må det framgå hvilke vurderinger som er gjort. Det er opp til
tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Dette må inngå som en del av ROS-analysen i
planen.

Vassdrag

Planarbeidet skal ha fokus på tilrettelegging og forbedring av elvepromenaden ved at denne skal
få sterkt økt kvalitet og ikke privatiseres. NVE ber om at hensynet til flom og skred blir ivaretatt i
planarbeidet i tråd med NVE’s retningslinjer «Retningslinjer for planlegging og utbygging i
fareområder langs vassdrag (1/2008) som bla beskriver sikkerhetskrav ved utbygging.

Forslagsstillers vurdering:

Det er laget en rapport etter grunnundersøkelser og en ROS-analyse for geoteknikk. Disse viser
at kaikanten utgjør til strekkelig beskyttelse mot erosjon og massetransport. Rapportene viser
også at det ikke er for skred i området. Kommuneplanen har et krav om sikring mot stormflo opp
til kote 2,5 basert på prognoser utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Dette er ivaretatt i bestemmelsene.

9.5 Kystverket, 31.07.2013

Kystverket Sørøst vil gjøre oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
framkommeligheten i kommunens sjøområder krever tillatelse av kommunal havnemyndighet.
Eksempler på tiltak er etablering av brygger og fortøyningsanlegg.

Forslagsstillers vurdering:

Løsninger i planen er utarbeidet i samråd med kommunen og Borg Havn.

9.6 Jernbaneverket, 23.07.2013.

Jernbaneverkets interesser er ikke berørt og de har derfor ingen merknader.

9.7 Fredrikstad kommune, brannforebyggende avdeling, 04.07.2013

Brannsjefen stiller seg positiv til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan under
forutsetning av at § 11-16 «Tilrettelegging for manuell slokking», og § 11-17 «Tilrettelegging for
rednings- og slokkemannskap» (i veiledning TEK10) tilfredsstilles. Brannsjefen tar for øvrig opp
vannforsyning innendørs, vannforsyning utendørs, LPG- gass/propan i bolig, brannvesenets
stigemateriell og kjøreveier. Kjøreveier skal tåle akseltrykk på 10 tonn og de må være
opparbeidet før innflytting.

Forslagsstillers kommentar:

Rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av kjøreveier. Det er også stilt krav om at
bryggepromenaden skal være kjørbar. Krav i TEK 10 vil bli ivaretatt i detaljprosjektering, ikke i
planprosessen.
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9.8 Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk, 29.08.2013.

Nærheten til Kråkerøybrua fordrer en støyberegning etter MD’s veileder T-1442/2012.
Støyberegning må legges ved reguleringsplanen.

Reguleringsbestemmelsene må sikre at det blir tatt nødvendige hensyn til luftforurensing både i
planleggingsfasen og i selve gjennomføringen av arbeidet. Ved behov for avbøtende tiltak skal
gjennomføringen av tiltakene sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. (MD’s T-1520 skal
legges til grunn).

Det er sannsynlig at grunnen er forurenset. Dette må undersøkes og en tilpasset tiltaksplan må
utarbeides. Det må lages avfallsplan både for riving og nybygg.

Forslagsstillers vurdering:

Det er gjort støyberegning og grunnundersøkelser.

Kråkerøybroa er et markant kilde til støy og støv. Derfor er bebyggelsen utformet slik at det
dannes en beskyttende rygg mot Kråkerøybroa og en stille side med skjermede uteplasser i
gårdsrommet, på taket og mot elva. Balkonger mot Kråkerøybroa vil ikke bli skjermet mot støy,
men mer fungere som luftebalkonger. Alle disse leilighetene har også en godt skjermet uteplass.
Det vil også være nødvendig med støytiltak i fasadene og balansert ventilasjon som ikke har
luftinntak.

Grunnundersøkelsene viser at grunnen er forurenset. Dette vil bli håndtert i hht til krav i
forurensingsloven.

9.9 Borg Havn IKS, 05.07.2013.

Borg Havn registrerer at planområdet strekker seg ut i sjøområdet i Vesterelva sør for
Kråkerøybrua. Det ligger ingen signaler i varselet om planoppstart at det tas sikte på planendring
eller spesielle tiltak i sjøen utenfor eksisterende kailinje. Borg Havn vil allikevel påpeke at
farleden her er relativt trang med både høy båttrafikk og mulighet for båter som venter på
broåpning. Det er derfor ikke ønskelig at det knyttes noen form for båthavn eller utriggere her
som kan hindre ferdsel. Hensynet til sikker ferdsel må etter vårt syn ivaretas i planarbeidet.

Forslagsstillers vurdering:

Tiltak for å rette opp kaifronten ha vært drøftet med Borg Havn. Reguleringsbestemmelsene
forbyr utriggere.

9.10 Norsk Maritimt Museum, 29.08.2013.

Planområdet går ut i Glomma, men det er ikke klarlagt hvilke inngrep det eventuelt vil være
aktuelt å gjøre i elva. NMM mener at det kan bli aktuelt å gjennomføre en arkeologisk
registrering under vann for å avklare om byggearbeidene kan komme i konflikt med kulturminner
under vann, jfr. Kulturminneloven § 9.

Forslagsstillers vurdering:

Kaifrontens plassering vil endres noe. Det er avtalt muntlig med fylkeskonservator at det er
tilstrekkelig at planen sendes på høring til NMM for en vurdering i forbindelse med høringen.
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9.11 Fredrikstad fjernvarme, 04.07.2013.

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme.  Fredrikstad kommune
har med hjemmel i PBL § 27-5 vedtatt at alle nye bygg over 500 m² skal tilknyttes
fjernvarmenettet. Fjernvarme er bygget ut i området.

Forslagsstillers vurdering:

Krav om at bebyggelsen skal være tilrettelagt for vannbåren varme er tatt inn i bestemmelsene.

9.12 Bjørn Bringa, Kronprinsens gt 1, 26.08.2013.

Mener arkitekturen er spennende isolert sett, men at et slikt monumentalt bygg inneklemt på en
så liten tomt vil være totalt malplassert. Prosjektet vil stenge en av de få gjenværende lukene til
elven, noe det har vært sterk skepsis til fra lokalpolitisk hold. At det er åpnet for dispensasjon fra
byggehøyde utover reguleringsplan betyr ikke at den gis uten vurdering.

Forslagsstillers vurdering:

Prosjektet har vært i en omfattende diskusjon med kommunens plan- og
byggesaksadministrasjon, og prosjektet er vesentlig revidert og redusert i høyde i gjennom dette
arbeidet. Kronprinsens gate vil bli opprettholdt som «bygate»/siktakse, det samme vil
sideområdet til Kråkerøybrua. Lys- og skyggeforhold, høyder og utrykk har vært en vesentlig del
av diskusjonen i prosjektet mellom tiltakshaver og kommunens administrasjon.
Kommunedelplanen for byområdet anviser området som nåværende sentrumsformål, og med
mulighet for vesentlig høyere byggehøyde enn i reguleringsplanen for Nygaard Brygge.

9.13 Kronprinsens gt 4, styreleder Gerd Rønstad, 28.08.2013.

Mener at et slikt ruvende bygg som er foreslått vil ha en negativ virkning for naboer i
Kronprinsens gt. 4. Vil miste det meste av utsikt til Kråkerøy/elv. Med en slik høyde som vist vil
vi også miste det meste av solen. De trafikale forholdene vil også bli en belastning med mer
støy/forurensing/svevestøv.

Forslagsstillers vurdering:

Kronprinsens gate vil bli opprettholdt som bygate/siktakse. Noe sikt vil bli tatt fra noen av de
øverste leilighetene i Kronprinsens gate 4. Det vises til sol- og skyggediagram i planbeskrivelsens
kapitel 7.

9.14 Sameiet Nygaard brygge III, formann Terje Jansson, 15.08.2013.

Mener at det er galt å planlegge et «signalbygg» på 7 etasjer. Byggehøyde i Fredrikstad er maks
5 etasjer og sameiet står sterkt på at det ikke skal bygges høyere. Sameiet har liten sans for at
Tordenskioldsgt. 9-13 vil bryte fullstendig med øvrig arkitektur. Den innerste blokken mot
Tordenskioldsgt vil nærmest ligge som en vegg mot Kronprinsens gt 3a og b som er del av
sameiet. Den vil både ta utsikten fra beboerne og virke svært generende for naboene.

Ønsker at det legges restriksjoner på næringsområdene i Tordenskiolds gate 9-13 slik at det ikke
tilføres støyende virksomhet som diskotek og restauranter o.l.

Ønsker at det settes av god plass på bryggekanten, slik at folk kan bruke området
bryggepromenaden/Glommastien til rekreasjon.
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Sameiet er opptatt av at den delen av Kronprinsens gate som er regulert til miljøgate forblir en
miljøgate. I dag er den eneste trafikken innkjøring til de to garasjene under Nygaard Brygge III.

Sameiet er svært opptatt av at det i byggeperioden for Tordenskjolds gate 9-13, ikke blir lagt
hindringer i veien for innkjøring i garasjer, samt at det tas hensyn til naboer når det gjelder støy
og andre ubehageligheter.

Forslagsstillers vurdering:

Bygningshøyden er fem etasjer mot Tordenskiolds gate, og i total høyde 2 m lavere enn hva som
er kravet i Byområdeplanen. Mot Kråkerøybroa er bygningen noe høyere, men dette vil ikke få
konsekvenser for f.eks. solforhold for nabobebyggelsen i Tordenskiolds gate.

I revidert prosjekt legges det opp til noe næringsvirksomhet mot Tordenskjolds gate og noe
næring mot Kråkerøybrua. Det er ikke lagt opp til støyende virksomhet utover vanlig kafé-/mat-
/restaurantdrift. I et så sentralt område av byen vil dette være en naturlig del av byens liv.

I møter med Fredrikstad kommune er det avklart at kommunen ønsker innkjøring til p-garasje i
prosjektet Tordenskjold Brygge fra Kronprinsens gate. Det vil utover dette ikke bli lagt opp til
mer biltrafikk enn det som er i denne delen av Kronprinsens gate i dag. Gatetun opprettholdes
nedenfor innkjørselen til parkeringskjelleren for Nygaard Brygge III.

Det vil bli tatt hensyn til naboer i forhold til støy under byggeperioden. Krav til maks støy fra en
byggeplass finnes i departementets veileder for støy T-1442.

9.15 Tordenskjoldsgt 6/8 FRBL, styreleder Arve Øyvik, 22.08.2013.

Styret mener bygget i Tordenskiolds gate 9-13 er for høyt i forkant av sitt borettslag og således
ikke akseptabelt.

Forslagsstillers vurdering:

Bygningshøyden er fem etasjer mot Tordenskiolds gate, og i total høyde 2 m lavere enn hva som
er kravet i Byområdeplanen. Mot Kråkerøybroa er bygningen noe høyere, men dette vil ikke få
konsekvenser for f.eks. solforhold for nabobebyggelsen i Tordenskioldsgate.

9.16 Barnetalspersonens uttalelse, 19.12.2013

Lysforholdene må tas med i planleggingsfasen. Planlagt bygning ligger inntil en bru, noe som fort
fører med seg mørke kriker og kroker, og som igjen bringer på banen temaer som
trygghetsfølelse og kriminalitetsforebygging.

Et annet spørsmål er hvilke målgrupper som utvikler retter seg mot, om dette er barnefamilier
eller om det er vel etablerte og godt voksne det satses på.

Forslagsstillers vurdering:

Reguleringsbestemmelsene sikrer belysning spesielt rundt Kråkerøybroa. Størrelsen på
uteoppholdsområder oppfyller vanlige krav for sentrumsområdet. Reguleringsplanen legger ellers
ikke spesielt til rette verken for barnefamilier eller for godt voksne.

9.17 Barnetalspersonen, Fredrikstad kommune, datert 16.07.2013

Barnerepresentanten minner om å ta hensyn til barn og unge og planlegging etter Pbl og
Rikspolitiske retningslinjer T-02/8 Om barn og planlegging:
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Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandling etter Pbl.
Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i
kommuneplanarbeidet.
Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og
anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt.
Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram
og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

Barnerepresentanten tar også spesielt opp krav til fysisk utforming.

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Arealene skal være store nok og egner seg for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer
lek på ulike årstider, og kan brukes av ulike aldersgrupper med mulighet for samhandling
mellom barn, unge og voksne.

Barnerepresentanten opplyser også at kommunen har eget ungdomsråd.

Forslagsstillers vurdering:
Lekeareal er tenkt plassert i et trygt og skjermet gårdsrom.
Forslagsstiller forventer at kommunen følger sin vanlige praksis når det gjelder involvering av

ungdomsrådet i planarbeid.
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10. VEDLEGG

Støyutredning, Rambøll Norge AS, seksjon for akustikk, datert 11.12.2013
Miljøtekniske grunnundersøkelser, Multiconsult AS, datert 07.03.2014
ROS-analyse geoteknikk – sikkerhet mot naturpåkjenninger, Multiconsult AS, datert
10.04.2014
Grunnundersøkelser datarapport, Multiconsult AS, datert 27.02.2014
Tegninger av planlagt bebyggelse datert 11.11.2016


