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Saksnr.: 2013/6625 
Dokumentnr.: 97 
Løpenr.: 72500/2017 
Klassering: Tordenskioldsgate 9-13 
Saksbehandler: Ole Bernt Kvisgaard 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 15.06.2017 60/17 
Bystyret 15.06 og 16.06.2017 94/17 

 

Forslag til detaljregulering for Tordenskiolds gate 9-13  
ArealplanID 01061081 - Sentrum  
Forslagsstiller: Tordenskiold Brygge AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Tordenskiolds gate 9, 11 og 13 arealplanID: 0106 1081 plankart datert 
20.03.15, revidert 22.05.2017med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.03.15, 
revidert 22.05.2017.  
 
Fredrikstad, 06.06.2017 
 

Planutvalgets behandling 15.06.2017: 

9 av 11 stemmeberettigede tilstede. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 15.06.2017 til Bystyret: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Tordenskiolds gate 9, 11 og 13 arealplanID: 0106 1081 plankart datert 
20.03.15, revidert 22.05.2017med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.03.15, 
revidert 22.05.2017.  
 

Bystyrets behandling 16.06.2017: 

Truls Velgaard (H) ønsket å få vurdert sin habilitet. 
Han bor i Victoria Boligsameie i Turngaten. Han er vara til styret, med har aldri møtt.  
Styret har engasjert seg i saken og levert klage. 
Et enstemmig Bystyre erklærte ham habil. (Ingen vara til stede ved habilitetsvurderingen.) 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak 16.06.2017: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Tordenskiolds gate 9, 11 og 13 arealplanID: 0106 1081 plankart datert 
20.03.15, revidert 22.05.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.03.15, 
revidert 22.05.2017.  
 
 



Side 2 av 21 
 

Fredrikstad, 19.06.2017 
Rett utskrift 
 
Anita Simensen 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Virksomhet regulering og byggesak v/ Ole Bent Kvisgaard 
  Kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Tordenskiolds gate 9, 11 og 13 arealplanID: 0106 1081 plankart datert 
20.03.15, revidert 22.05.2017med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.03.15, 
revidert 22.05.2017.  
 
Sammendrag 
Forslagsstiller er Tordenskiold Brygge AS. Plankonsulent er Rambøll Norge AS, Plan og 
arkitektur. 
 
Forslag til detaljregulering skal legge til rette for å oppføre en boligblokk på eiendommene 
Tordenskiolds gate 9, 11 og 13. Hele kvartalet foreslås regulert til sentrumsformål. Deler av 
første etasje mot Tordenskiolds gate og nordenden vil ha næringslokaler, resterende 
parkering. Kaien mot Vesterelven foreslås til formålet offentlig gang- og sykkelvei, som 
forlengelse av bryggepromenaden.  
 
Planområdet ligger utsatt til for trafikkstøy, med fasader i gul og rød støysone. Dette gjør det 
utfordrende å organisere boenhetene, spesielt i den smalere enden av tomten nærmest 
Kråkerøybroen.  
 
Planforslaget beskriver bebyggelse med fallende gesimser mot det sørvestre hjørne, som 
åpner den øvre delen av gårdsrommet. I høyde og utforming vil det adskille seg fra øvrig 
bebyggelse i Tordenskioldsgate og langs elvebredden.   
  
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn i planutvalget 27.08.2015, sak 
69/15. Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 11.09.2015 til 26.10.2015. 
 
Det kom inn 12 uttalelser i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Østfold 
fylkeskommune og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget. 
 
Statens vegvesen fremmet innsigelse mot faste installasjoner under Kråkerøybroen. 
Sykkelparkering er tatt ut av planforslaget og Statens vegvesen har trukket innsigelsen.  
 
Østfold fylkeskommune fremmet innsigelse til høyder, utkraging av balkonger og 
tilrettelegging for barn- og unge. Østfold fylkeskommune mente også at en eventuell ny 
bebyggelse innenfor planområdet bør tilpasses byområdet på en bedre måte. 
Reguleringsavdelingen drøftet plansaken og innsigelsesgrunnlaget i møter med Østfold 
fylkeskommune, forslagstiller og plankonsulent. Disse drøftingene medførte ikke løsning på 
plankonflikten.  
Planutvalget vedtok i møte 30.06.2016 å be fylkesmannen om meklingsmøte mellom 
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kommunen og innsigelsesmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven § 5-6. Saken ble 
lagt fram for fylkesmannen, som meklet mellom Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune 03.02.2017. 
I meklingsmøte ble konklusjonen at innsigelsen trekkes, under forutsetning av mindre 
endringer i planen, som ble protokollført.  
 
Det foreligger nå ingen innsigelse til planforslaget. Etter en samlet vurdering av planen finner 
rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 

1. Oversiktskart Tordenskiolds gate 9-13, målestokk 1:20.000 
2. Plankart, datert 20.03.15, revidert 22.05.2017 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 20.03.15, revidert 22.05.2017 
4. Planbeskrivelse, datert 20.03.15, revidert 22.05.2017 
5. Protokoll fra meklingsmøte 03.02.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 13/6625. 
 
Saksopplysninger 
Planutvalgets vedtok i møte 27.08.2015 å sende planforslaget Tordenskiolds gate 9-13, 
arealplanID 0106 1081, på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. §12-10, med kommentar 
om at «Foreslåtte høyder bør vurderes nøye i forhold til virkning for omgivelsene, i hit 
rådmannens vurderinger. Avvik fra byområdeplanen for utkragende balkonger bør vurderes 
opprettet før sluttbehandling.» 
 
Formålet med planarbeidet er å oppføre ny bebyggelse på Tordenskiolds gate 9, 11 og 13. 
Hele kvartalet foreslås regulert til sentrumsformål, for å bygge en boligblokk, med næring 
mot Tordenskiolds gate og Kråkerøybroa i del av første etasje, og parkering. Kaien mot 
Vesterelven foreslås regulert til offentlig gang- og sykkelvei, og vil forlenge 
bryggepromenaden.  
Det er regulert en bygård rundt et indre gårdsrom på plan 2 og leiligheter fra plan 2 og 
oppover.  
 
Forslagsstiller er Tordenskiold Brygge AS. Plankonsulent er Rambøll Norge AS, Plan og 
arkitektur. 
 
Overordnede planer og føringer 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
• Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
• Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Fylkesplan for Østfold mot 2050 
• Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 
 
Gjeldende reguleringsplan 
• Nygård brygge, vedtatt 18.05.00, Placid 0106 444 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
• Nygaardsgt/Tungt/Tordenskioldsgate/Kronprins gate 18.04.96 Placid 0106 393 
• Kirkebygga 13.12.90, Placid 0106 318 
 
Det henvises til planbeskrivelsens kapittel 4. Planstatus og rammebetingelser  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Tidligere virksomhet var bensinstasjon, verksted, kiosk og kontorer. Denne bebyggelsen er 
revet. Området er relativt flatt og uten vegetasjon. Det har rekreasjonsverdi som del av 
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elvepromenaden. Tordenskioldsgate har gatebebyggelse i 2-5 etasjer, lave trehus i 
sveitserstil og kontor- og boligbygg fra funksjonalismen og yngre boligblokker. To eldre bygg 
på gjenboertomter er registrert med verneverdi i riksantikvarens NB!-register og i 
byområdeplanens hensynssone kulturmiljø. 
Kråkerøybroa er del av «ringveien» rundt sentrum, fører til Kråkerøy med Værste og  
Kråkerøyveien, som er gjennomkjøringsvei til Hvaler. For tiden er broen stengt for tyngre 
lastebiler.  
Kommunedelplan for boliger (boligbyggeprogrammet) angir 30 boliger for 2021 og 30 boliger 
for 2022. 
 
Det henvises til planbeskrivelsens kapittel 5. Eksisterende forhold  
 
Gjeldende reguleringsplan for Nygaard brygge 
Reguleringsplan for Nygård brygge, vedtatt 18.05.00, Placid 0106 444, regulerte 
boligblokkene Nygaard brygge på nabokvartalet og til parkering/bensinstasjon/forretning/ 
kontor på felt I, som er planområdet til planforslaget som legges fram.  
Boligblokkene “fasader og formgivning skal være tilpasset eksisterende bebyggelse”. 
Regulerte høyder er 3 etasjer i fasadelinjen mot fortau, tilbaketrukket 4. etasje. Det gir 
gategesims på kote 14 meter og toppgesims på kote 17 meter. Terrenghøyde er kote 1,5-
2,0 meter. Utnyttelsesgrad er 75 % der uterom mellom blokkene ligger. 
Blokkene dekker inntil 75% av formålet. Et hevet gårdsrom åpner seg mot elven og mot 
henholdsvis Tordenskiolds gate og sidegater via trapper.  
Planen har gatetun i Turngata og, som er opparbeidet, og halve kvartalslengden av 
Kronprinsens gate nærmest elven, er regulert, men ikke opparbeidet til gatetun.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
 
Arealformål 
§ 12-5 nr 1: Bebyggelse og anlegg         
• Sentrumsformål         2,1 daa 
• Renovasjon         0,0 daa 
 
§ 12-5 nr 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur       
• 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          
• Grønnstruktur         0,1 daa 
 
§ 12-5 nr 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone   
• Ferdsel (sjø)          0,7 daa 
 
Sum           6,2 daa 
 
Sentrumsformål 
Planforslaget vil tillate inntil 100 prosent bebygd areal (%-BYA), med et gårdsrom på plan to 
innenfor byggegrensen på plankartet.  
Formålsgrensen er 15 m fra senterlinje på Kråkerøybroa og mer enn 11 m fra kai, som 
tilsvarer avstanden mellom naboblokkene og elven. Byggelinje mot gate- og fortausareal vil 
ligge i formålsgrensen. 
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Byggeprosjektet har 52 boliger og næringslokaler i hver ende av gateplanet. Parkering ligger 
på to mellomplan med adkomst og rampe fra Kronprinsens gate. Boliger på første plan mot 
elven vil ligge hevet en halv etasje over promenaden. Alle etasjene over vil få boliger.  
 
Blokken vil omslutte et smalt, trapesformet gårdsrom. Gårdsrommet vil få sol inn fra sør ved 
bebyggelsens laveste punkt. Leiligheter er planlagt med altan, balkong eller fransk balkong.  
 
Bygningshøyden vil øke fra sør mot nord langs elven, og mot øst langs Kronprinsens gate. 
Det laveste punktet er i sør og er angitt med bygningshøyde kote 12,5 meter, det høyeste på 
kote 25,5 meter, med et begrenset oppbygg i spissen på  syv etasjer.  
Mot Tordenskiolds gate vil generell gesimshøyde være kote 19,5 meter og fem etasjer. Mot 
Kråkerøybroen i nord, kote 22,5 meter og 6 etasjer.  
Gårdsrommet har gulvplan på kote 6,5 meter. Høyder er avsatt på plankartet. 
 
Formål renovasjon 
Det er satt av område for helt nedgravd renovasjonsløsning mellom fortau og parkering på 
hjørnet av bygget mot Tordenskiolds gate og Kråkerøybroa.   
 
Formål samferdsel og infrastruktur 
Tordenskiolds gate og Kronprinsens gate reguleres med fortau på begge sider og 
kantparkering på en side. Enden av Kronprinsens gate nærmest elvepromenaden er regulert 
til gatetun, som i gjeldende plan og bryggepromenaden som gang- og sykkelvei for både 
opphold og ferdsel. Parkering P1 mot Kråkerøybroen er offentlig parkeringsplass. P2 og P3 
er offentlig gateparkering langs Tordenskiolds gate og Kronprinsens gate. 
Formålene i planen under samferdsel og infrastruktur vil være offentlig og overtas av 
Fredrikstad kommune. 
 
Formål grønnstruktur 
Grønnstrukturformålet er en skjermingssone ca. 2 meter dyp langs fasaden mot 
bryggepromenaden.   
 
Formål bruk og vern av sjø – ferdsel 
Ferdsel er et område for ferdsel og manøvrering i Vesterelva og tillates ikke nyttet til noe 
som kan hindre slik bruk. Det kan fortøyes båter langsmed kaien. 
 
Det henvises til planbeskrivelsens kapittel 6. Planforslaget 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planen er ikke konsekvensutredningspliktig etter Forskrift om konsekvensutredninger av 26. 
juni 2009. Forøvrig er konsekvenser av planen: 

- Skifte fra næringsformål (parkering/bensinstasjon/forretning/kontor til 
sentrumsformål, primært bolig og noe næring.   

- Økt utnytting og høyere bebyggelse enn det som er regulert på planområde og i 
nabobebyggelsen.  

- Høyere gatefasader og reduksjon av sol i gaten og på bebyggelsen bak 
- Større utnyttingsgrad for bebyggelse og reduksjon av utsikt til elven. 
- «Dynamisk og ekspressivt» bygningsuttrykk adskiller seg fra øvrig bybebyggelse. 
- Støy fra Kråkerøybroen og Tordenskiolds gate på bygningsfasader. Kan skjerme 

lukkede fasader, men det vil være behov for lufting og ventilering. 
- Denne parsellen av bryggepromenaden vil bli opparbeidet med ny kaikant.   

 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Planforslaget vurderes ikke å ville gi konsekvenser for naturmangfoldet. Det er viktig at 
forurensede masser i grunnen fjernes eller behandles forsvarlig og forskriftsmessig. Det er 
ikke natur eller dyreliv her som vil bli fortrengt.  
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På den annen side bidrar planforslaget lite til å skape nye grønne arealer i byen, som kan 
bringe tilbake eller forsterke basisgrunnlag for variert biologisk mangfold i byen.   
 
I planforslagets risiko- og sårbarhetsanalyse er 7 hendelser vurdert aktuelle, med 
sannsynlighets- og alvorlighetsgrad som angitt i matrisen i planbeskrivelsen:  
 
Grønn:   

 Ras som følge av erosjon fra elven  

 Radon fra tilførte steinmasser 

 Liten lokal trafikkøkning 
Gul: 

 Flom ved høy vannstand i elven (elveflom).   
Rød: 

 Flom ved høy vannstand i elven (stormflo). 

 Støy fra Tordenskioldsgate og Kråkerøybrua. 

 Grunnundersøkelser viser at området er forurenset av olje og tungmetaller. 
 
Det henvises til planbeskrivelsens kapittel 8. Risiko og sårbarhet 
 
Mekling 
Planutvalget vedtok i møte 30.06.2016 å be fylkesmannen om meklingsmøte mellom 
kommunen og innsigelsesmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven § 5-6.  
Saken ble lagt fram for fylkesmannen, som meklet mellom Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune 03.02.2017. Meklingsgrunnlag var plankart sist revidert 30.07.2015 og 
tegninger datert 10.11.16. Innsigelsene rettet seg mot planforslagets bygningshøyder samt 
leke- og oppholdsareal.  
Konklusjon på mekling ble at innsigelsene ble trukket under forutsetningene: 
 
Plankart og bestemmelser endres slik at:  

- Maksimalt avvik for høyde på del av bygget fra byområdeplanen skal være 2,2 
meter.  

- Maksimalt antall boenheter er 51, slik at leke, ute og oppholdsplasser i gjennomsnitt 
utgjør minimum 15 m2. 

- Balkonger forutsettes å ha maks 1,0 meter utstrekning ut fra vegglivet over offentlig 
areal, både mot gategrunn og bryggepromenaden. 

 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
 
1. Victoria Residens Boligsameie 
2. Sameiet Nygaard brygge III,  
3. Seksjon for utdanning og oppvekst 
4. Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk 
5. Fredrikstad brann og redningsvesen 
6. Fylkesmannen i Østfold 
7. Statens vegvesen 
8. Østfold fylkeskommune 
9. Kystverket 
10. Jernbaneverket 
11. Forsvarsbygg 
12. Norges vassdrags og elektrisitetsdirektorat (NVE) 
 
1. Victoria residens boligsameie 
Victoria Residens Boligsameie består av 17 sameiere i Turngata 1. Boligsameiets styre 
stiller seg også enstemmig bak høringsinnspillet fra Sameiet Nygaard Brygge III. 
 
1. De ser med stor skepsis på nok en byggeperiode. 
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2. De ser også med skepsis på et nybygg. Flere av deres seksjonseiere vil miste det lille 

man har igjen av utsikt mot vannet. Det blir et «tårn» på syv etasjer på hjørnet nærmest 
elva og Kråkerøybrua, to etasjer over resten av kvartalet. Det vil forringe den begrensede 
utsikten våre seksjonseiere i vest sitter igjen med etter forrige utbygging foran deres 
bygg. 

 
3. Dagligvareutslag bekymrer, når man ser trafikken og til tider parkeringskaoset utenfor 

Bunnpris på Dampskipsbrygga. Behov for en restaurant/ kafe i dette området stiller de 
seg sterkt tvilende til kun få minutters gange til serveringssteder langs 
bryggepromenaden og i sentrum.  

 
4. De er skeptiske til at bestemmelsene i en reguleringsplan for et område endres, når det 

kommer et nytt prosjekt, slik at det blir enda mindre gunstig for de som bor i området fra 
før.  

 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. Byggeplassen vil følge vanlige rutiner for byggeplasser i tråd med byggherreforskriften. 

Det betyr at belastning fra blant annet støy og støv vil følge forskrifter.  
 
2. Hele bebyggelsen vil ikke rage to etasjer over resten av kvartalet. Den høyeste delen av 

bygningen er nærmest Kråkerøybroa og den heller ned mot to etasjer mot Nygaard 
Brygge. Mot Tordenskiolds gate vil bebyggelsen bli bygget i fem etasjer. 
Byområdeplanen stiller krav til utadrettet næring i første etasje. Dette kravet oppfylles 
med næringslokaler mot Tordenskiolds gate.  

 
3. Hva slags næring det vil bli er ikke avklart ennå mer enn at det nevnes forretning, 

bevertning, tjenesteyting og kontor i planbestemmelsene.  
 
4. En reguleringsplan gjelder frem til en ny reguleringsplan blir vedtatt. Gjeldende plan ble 

utarbeidet for nesten 20 år siden. Det er så lenge siden at det er behov for å revidere 
planen etter blant annet føringer om økt fortetting i byene. 

 
Rådmannens kommentarer: 
1. Det vises til plankonsulentens kommentar. 
 
2. Se kommentar til Østfold fylkeskommunes innspill pkt. 3 
 
3. Næring er formålet i gjeldende plan (bensinstasjon, med mer) idag. Innenfor byområdet 

er det generelt ønskelig med næringslokaler på bakkeplan.  
 
4. Man må påregne endringer i omgivelsen i by og tettbygde strøk og i noen perioder 

raskere enn ellers. Omregulering av det nordligste «kvartalet» innenfor gjeldende 
reguleringsplan, skjer gjennom en grundig planprosess, som må gjennomføres før en kan 
benytte tomten til nye formål. Det er i denne prosessen en målsetning å ta vare på 
kvaliteter på og rundt planområdet.  

 
2. Sameiet Nygaard brygge III, formann Terje Jansson, 21.10.2015 
Sameiet Nygaard Brygge III representerer 57 sameiere i Tordenskiolds gate 3 a og b, og 
Kronprinsens gate 3 a og b.  
Sameiet er ikke motstander av boliger på Tordenskiolds gate 9-13, men mener kommunen 
og utbygger i større grad må ta hensyn til dem som allerede bor i området:  
 
1. Opptil 7 etasjer mot Kråkerøy bru og hjørnet Tordenskiolds gate/ Kronprinsens gate blir 

for høyt og dominerende og ikke i samsvar med byggeskikken innført med Nygaard 
Brygge I, II og III. Nygaard brygge er på fire etasjer, og en inntrukket femte etasje. 
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Beboerne får dårligere lysforhold og forringet utsikt mot elven. De fleste av leilighetene er 
ikke gjennomgående og får sitt lys fra Kronprinsens gate.  

 
2. Kronprinsens gates nedre del, mot elven, er ikke opparbeidet, men regulert til miljøgate 

som Turngata. Turngata har en liten grønn lunge fra Tordenskioldsgate til brygga. 
Nygaard Brygge III har innkjøring til sine to garasjer på den øvre delen av Kronprinsens 
gate. Sameiet ønsker at kommunen opparbeidet gatetunet i Kronprinsens gate. Beboere i 
Kronprinsens gate 3 a og b har soverom og balkonger her. De frykter at 
parkeringsgarasje, renovasjon og næring vil hindre gjennomføring av miljøgate i 
Kronprinsens gate. De foreslår parkering og renovasjon lagt til nordenden av 
Tordenskiold brygge.  

 
3. Det er for få parkeringsplasser. Det er avsatt 52 parkeringsplasser til 57 leiligheter, og det 

vil være næring i 1. etasje. Nygaard Brygge III har også 57 leiligheter, men 67 
parkeringsplasser. Familier har to biler, og hvor skal disse bilene gjøre av seg? Frikjøp av 
parkeringsplasser løser ikke noe problem i dette området, det skaper nye problemer.  

 
4. Det er ikke planlagt sykkelparkering i Tordenskiold Brygge.  
 
5. Man ønsker ikke renovasjonsanlegg i Kronprinsens gate.  
 
6. I et rolig boligstrøk, hvor de fleste er eldre mennesker, ønsker de ikke støyende 

restaurant/kafe. Bryggepromenadens restauranter fører med seg mye støy på kveld og 
nattestid, som beboerne der lider under. De har ikke noe imot næring i 1 etasje i 
Tordenskiold Brygge, men det må ikke være til sjenanse for naboene. 

 
7. Sameiet håper på en oppgradering av Bryggepromenaden. 
 
8. Miljøgifter i grunnen må bli behandlet forsvarlig og slik at det ikke påfører naboer 

ubehageligheter. Jordlaget med miljøgifter bør fjernes fra tomten. 
 
9. De ønsker tiltak mot skader på deres fasader og bygningsmasse, i byggeperioden, og 

registrering av tilstand på forhånd. De er bekymret for støy og støv på fasade og 
balkonger. 

 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. Bygningen representerer sin tids byggeskikk, på samme måte som bebyggelsen i 

Nygaard brygge og andre steder i kvartalet gjør. Det er vanskelig å se at mange beboere 
i Nygaard brygge III vil få dårligere lysforhold og forringet utsikt mot elven. Planområdet 
ligger nord for Nygaard Brygge III og elven ligger vest for Nygaard brygge III. 

 
2. Gatetunet i Kronprinsens gate er nå videreført i planen og renovasjonsanlegget er flyttet 

til i nærheten av Kråkerøybroa. 
 
3. Antallet parkeringsplasser oppfyller praktisk talt standard parkeringskrav. 
 
4. Ikke kommentert. 
 
5. Se pkt. 2. 
 
6. Byområdeplanen stiller krav til utadrettet næring i første etasje. Dette kravet oppfylles 

med næringslokaler mot Tordenskiold gate. Hva slags næring det vil bli er ikke avklart 
mer enn at det nevnes forretning, bevertning, tjenesteyting og kontor i 
planbestemmelsene. 

 
7. Bryggepromenaden vil bli oppgradert. 
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8. Miljøgifter vil bli håndtert i tråd med forurensingsloven. 
 
9. Byggeplassen vil følge vanlige rutiner for byggeplassen i tråd med byggherreforskriften. 

Det betyr at belastning fra blant annet støy og støv vil følge forskrifter. 
 
Rådmannens kommentarer: 
1. Se kommentar til Østfold fylkeskommunes innspill pkt. 3 
 
2. Det vises til plankonsulentens kommentar.  

   
3. Kommunedelplanen for byområdet stiller minimumskrav til antall parkeringsplasser, men 

gir mulighet for frikjøp. Nasjonale føringer de siste årene, for å redusere bil og øke 
kollektiv, sykkel og gange, har vært å bruke reduksjon av parkeringsplasser som 
virkemiddel. En kombinasjon av øvre og nedre grensetall for parkeringsplasser vil sikre at 
man dekker et definert behov. Planforslaget har redusert antall leiligheter etter høring, 
som gir noe større parkeringsdekning-  

 
4. Planforslaget har innendørs sykkelparkering. Offentlig sykkelparkering under broen er tatt 

ut av forslaget. Offentlig sykkelparkering kan kommunen etablere på parkeringsareal eller 
annet egnet areal der det er behov.    

 
5. Det vises til plankonsulentens kommentar pkt.2. 
 
6. Det vises til plankonsulentens kommentar pkt.6.  
 
7. Bryggepromenaden opparbeides som offentlig byrom med samme bredde som ved 

Nygaard brygge.  
 
8. Det vises til plankonsulentens kommentar pkt.8. 
 
9. Det vises til plankonsulentens kommentar pkt.9. 
 
3. Seksjon for utdanning og oppvekst 
1. Planområdet sogner til Cicignon barne- og ungdomsskole. Skolen vil som følge av 

forventet elevtallsutvikling fra skoleåret 2017 få kapasitetsproblemer, som vil vedvare ut 
planperioden 2015-2025 (jf. Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025). 

 
2. Som følge av barnetallsutviklingen er det også behov for økt barnehagekapasitet i 

sentrum (jf.Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025). 
 
3. Vil elevtallprognosen slå inn vil dette bygge opp under behov for at utbyggingstiltak i 

sentrum som sikrer kapasitet for inntaksområdet (jf. Barnehage- og skolebruksplan 2015-
2025). 

 
4. I realiteten har elevtallsutviklingen for 2015 og 2016 for Cicignon barne- og 

ungdomsskole vært mindre enn prognosen. 
 
Plankonsulentens kommentarer: 
1-4.Området har tilstrekkelig skolekapasitet. 
 
Rådmannens kommentarer: 
1-3. Prognosen for forventet barnetallsutvikling i sentrum tilsier knapphet på skoleplasser og 
barnehageplasser.   
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4. Kommuneplanen har som mål at tallet på boliger i sentrum skal økes og stiller derfor ikke 
samme krav om kapasitet i skolekretsen, som i andre kommunedeler. Det er ønskelig at 
byboliger skal bygges med kvaliteter som også er egnet for familier og unge.  

 
4. Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk, kommuneoverlegen og folkehelsekoordinator 
1. Planbeskrivelsen sier luftkvaliteten holder seg stabilt under grenseverdiene i 

forurensnings-forskriftens kapittel 7, men dette er ikke riktig. Det var overskridelser av 
grenseverdiene for svevestøv i 2009, 2011 og 2013.  
I arealplanlegging legges ikke disse grenseverdiene til grunn. Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er statlige anbefalinger om hvordan 
luftkvalitet bør håndteres. I luftsonekart for Fredrikstad kommune ligger planområdet i gul 
sone. Det er viktig at konsekvenser knyttet til luftforurensning diskuteres i 
reguleringsplanen. Det er blant annet viktig å belyse hvordan luftkvaliteten vil bli i det 
planlagte gårdsrommet, og på takterrassen.  

 
2. Avbøtende tiltak mot forurensning må legges inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
3. I bestemmelse om gjennomgående leiligheter og stille side må legges til: «Størst mulig 

andel av oppholdsrom skal vende mot stille side. Dette skal inkludere minst ett soverom».  
 
4. Reguleringsbestemmelsene bør sikre at vinduer mot soleksponert side får solavskjerming 

og om det er behov for kjøling.  
 
5. Om innendørs støykrav henvises til Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442, men det er kravene i NS 8175 som angir grenseverdier for 
innendørs støynivåer. 

 
6. Støy og luftforurensning i bygg- og anleggsfasen må belyses i planbeskrivelsen, og tiltak 

må sikres i reguleringsbestemmelsene.   
 
7. Leke- og uteoppholdsarealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 

annen helsefare. Det er gjort lite vurderinger av de private og felles uteoppholdsareal. 
Byområdeplanen legger vekt på at leke- og uteoppholdsplasser oppfyller normer for 
luftkvalitet og støy i gjeldende statlige regler og retningslinjer.  
Det må legges frem analyser og grundige vurderinger av støy og luftforurensning på alle 
arealer, som skal ha leke- og uteopphold, gårdsrommet, takterrassen og domkirkeparken.  
Planen bør vise hvor stort leke- og uteoppholdsareal det er mulig å få til, med tilfreds-
stillende støy- og luftforurensningsforhold.  

 
8. Ved høyere arealutnyttelse i byen er det vesentlig for helse og trivsel (folkehelse) at dette 

skjer med kvalitet, i nye byggs utforming, ekstern kvalitet for de som bor og ferdes i byen, 
og bokvalitet for de som skal bo i bygget.  
Miljø og landbruk støtter rådmannens kommentar i planutvalget 27.08.15, og ønsker 
bedre tilpassing av bygget til områdets premisser, først og fremst bygningshøyde, som er 
riktig med tanke på opplevelse av helhet og sammenheng i byrommet, lavere 
«monotone» fasader, og lysforhold for omliggende bygg.  

 
9. Miljø og landbruk er kritiske til et svært trangt gårdsrom. Ideen med gårdsrom er god, 

men her blir det for trangt. Både med tanke på rommet som rekreasjons- og lekeareal og 
funksjon som «stille side» og solside for flere av boligene virker dette som en for dårlig 
løsning. I nordenden er det spesielt trangt, og tvilsomt om leilighetene innerst/nederst vil 
få gode nok lysforhold da deres «andre side» vil vende mot en også nokså skyggefull 
gate. Rekreasjons- og lekearealet vil, slik det ser ut, bare ha gode lys-/solforhold nokså få 
timer i året.  
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Plankonsulentens kommentarer: 
1. Hele Fredrikstad sentrum ligger i gul sone for luftforurensing. Trafikken på Kråkerøyveien 

er den største lokale kilden til luftforurensing. Bebyggelsen danner en beskyttende skjerm 
mot Kråkerøyveien slik at for eksempel uteplasser blir så lite som mulig påvirket av 
luftforurensing. Vi vil også vise til følgende sitat fra «Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)» side 11: 
«I større byområder vil den gule sonen kunne dekke store deler av byggesonen. For å 
unngå byspredning vil det være både ønskelig og aktuelt å bygge også bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning i den gule sonen. Luftkvalitet bør likevel 
være et hensyn som vurderes i slike saker. Det bør legges vekt på at bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning, og spesielt uteoppholdsarealene, får så 
god luftkvalitet som mulig innen sonen. Retningslinjen skal ikke brukes som et argument 
for å bygge spredt, men for å bygge tett med kvalitet.» 

 
2. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
3. Bestemmelsene ivaretar at alle leiligheter er gjennomgående og dermed får en stille side. 

Det er et ønske om at minst et soverom skal plasseres mot den stille siden. Det er mulig 
å endre planløsningen i leilighetene mot Tordenskiold gate slik at det ene soverommet 
plasseres inn mot gårdsrommet. Det vil i så fall gi kjøkken og soverom mot gata og stue 
og det andre soverommet mot gårdsrommet. 
Denne planløsningen har imidlertid en del ulemper. Det vil være mer arealøkonomisk 
med åpen stue-kjøkken-løsning. Det synes også uheldig å trekke oppholdsrom vekk fra 
utsyn mot elva og sol fra sør og vest. Derfor vil vi anbefale at det ikke stilles krav om 
minst et soverom mot stille side.  

 
4. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
5. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
6. Byggeplassen vil følge vanlig rutiner for byggeplasser i tråd med byggherreforskriften. 

Det betyr at belastning fra blant annet støy og støv vil følge forskrifter. 
 

7. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
8. Gårdsrommet er riktignok ikke bredt, men det er heller ikke lukket. Gårdsrommet åpner 

seg mot sørvest, mot sol og ren luft. Dette sikrer gårdsrommet god kvalitet. 
Skyggediagram som viser skyggeforholdene i mars/september viser et helt solbelyst 
gårdsrom midt på dagen. Det betyr at leilighetene lavest i bygningen vil ha direkte sollys 
inn fra gårdsrommet mer enn halve året. 

 
9. Skyggediagrammet viser også at også de fleste leilighetene i bygningsdelen som vender 

mot Tordenskiold gate vil få utsyn mot elva. Prosjektets hovedgrep med lavest 
bebyggelse mot sør sikrer altså ikke bare lys inn i gårdsrommet, men også utsyn mot 
elva for de aller fleste leiligheter i prosjektet til tross for at bygningens fasader grenser 
mot både elva og Tordenskiold gate. Skyggediagrammet viser også at ny bebyggelse 
ikke skygge nabobebyggelse eller nye nord for Kråkerøybrua. 

 
Rådmannens kommentarer: 
1. Bygget er beskrevet som at det vil ha en skjermende effekt mot forurenset luft i 

gårdsrommet, og det er mulig, men det er ikke dokumentert.  
 
2. Det er lagt inn en planbestemmelse om støy i §4.4 og en bestemmelse om plassering av 

inntak av ventilasjonsluft i §4.3.  
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3. Reguleringsbestemmelse §4.1 f) stiller krav om gjennomgående leiligheter slik at alle får 
en stille side. I prosjektet er det ifølge plankonsulenten en leilighetstype der det ikke er 
oppnådd å inkludere et soverom i oppholdsrom på stille side, og det er derfor ikke 
formulert som et krav i forslag til bestemmelser. 

 
4. Behov for kjøling og å hindre varme i å komme inn vil gjøre solavskjerming nødvendig. 

Det kan som regel ettermonteres, men kan gjerne prosjekteres som del av 
vindusløsninger.  Mekanisk luftventilasjon justerer temperatur langsomt og kjøling er 
energikrevende.  

 
5. Bestemmelse §4.4. viser til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 

tabell 3, som oppgir støygrenser. 
 
6. Det vises til plankonsulentens kommentar pkt. 6. Dette er tatt inn i §4.4.  
 
7. Se rådmannens kommentar til Østfold fylkeskommune pkt. 9. 
 
8. Rådmannen har vært usikker på bokvaliteten for en del av leilighetene og om et lukket 

kvartal er fornuftig på en liten tomt, der boligene er avhengig av kvaliteter fra 
gårdsrommet. Bygninger med tilsvarende organisering og formuttrykk er reist andre 
steder, men da med større gårdsrom som kan tilføre boligene mer utekvaliteter og grønt, 
som det er behov for.  

 
9. Gårdsrommet på 2.etasjeplan kan bli lite, og med harde flater, i funksjon som adkomst, 

lysgård, stille side, luftegård, leke og uteopphold med liten avstand mellom motstående 
leiligheter, innvendige terrasser og svalgang.  

 
5. Fredrikstad kommune, brannforebyggende avdeling 
1. Flerboligbygg med bare ett trapperom vil utløse krav om tilgjengelighet for brannvesenets 

høyderedskap til alle boenheter. Utomhusplaner over brannvesenets innsatsmuligheter 
må utarbeides (kjøreveier, oppstillingsplasser osv.). Dersom ny bebyggelse utløser krav 
til sprinkleranlegg må det tas hensyn til ved prosjektering av vannledningsnett. TEK 10 § 
11-17 «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap» og retningslinjer for 
tilrettelegging i distriktet til Fredrikstad brann- og redningskorps skal legges til grunn i 
prosjekteringen.  
Brannvesenet ønsker i samarbeid med bygningsmyndigheten å uttale seg i byggesaken. 

 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. I reguleringsplanen sikres det i bestemmelsene adkomst for brannbil til brygge-

promenaden slik at kvartalet kan nås fra alle sider. 
Brannsikring vil bli ivaretatt i byggprosjekteringen og i byggesaken. Det hører således 
ikke hjemme i reguleringsplanen, men ivaretas av annet lovverk, fremst TEK 10.  

 
Rådmannens kommentarer: 
1. Brannkonsept utføres av brannkonsulent og legges til grunn for prosjektering. 

Planlegging av brannsikring, og å planlegge tilgang for brannvesenet, starter i 
planlegging og videreføres i prosjektering.  

 
6. Fylkesmannen i Østfold, 13.10.15  
1. Fylkesmannen vurderer at prosjektet vil bidra til en attraktiv bykjerne med flere boliger i 

sentrum, som igjen bidrar til at bomiljøet forbedres og trafikkveksten i sentrum begrenses. 
Fylkesmannen bemerker imidlertid at planbeskrivelsen uttaler at denne type bebyggelse 
ikke er attraktiv for barnefamilier. Han vurderer det som noe kortsiktig å tenke at store 
leiligheter i sentrum ikke skal være attraktive for en voksende gruppe yngre byborgere. 
Han mener det vil være positivt og bidra til en ønsket urban utvikling, om man nettopp 
legger til rette for at det også skal være attraktivt for familier med barn og ungdom.  



Side 13 av 21 
 

Planforslaget har imidlertid tatt hensyn til overordnede planbestemmelser, og krav til 
utearealer for barn er oppfylt. 

 
2. Andre planhensyn er tilrettelegging for lavere andel privatbiler i sentrum, ved å sette 

maksimalgrense for parkeringsdekning og legge til rette for et bilfritt miljø i planområdet.  
 
3. Det bør også i en tett bystruktur legges vekt på god støyskjerming av utearealer og 

fasadeisolering for å skape et best mulig innemiljø. 
 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
2. Slik bygningen nå er prosjektert har den 51 leiligheter og totalt 49 parkeringsplasser. Det 

er mulighet for frikjøp av noen få parkeringsplasser. Det synes som et riktig trekk da dette 
er leiligheter i sentrum av byen, kort avstand til det meste og god kollektivdekning. 
Sammenlignet med da boligene i Nygaard Brygge ble bygget for ca 15 år siden har 
utviklingen gått mot færre parkeringsplasser i sentrum, noe som også prosjektet 
Tordenskiold Brygge bør følge opp. I bestemmelsene er det tatt inn en maks-grense for 
parkering. «Ingen boenheter tillates ha flere enn 0,5 parkeringsplasser mer enn hva som 
er kravet i gjeldende kommunedelplan for sentrum.» 

 
3. Bestemmelsene ivaretar at alle leiligheter er gjennomgående og dermed får en stille side. 
 
Rådmannens kommentarer: 
1. Rådmannen er enig med Fylkesmannen i at unge mennesker bør være en målgruppe og 

at disse like gjerne kan være brukere på sikt. Det bør legges vekt på kvalitet på boforhold 
og uteområder, som også er egnet for familier. 

 
2. Se kommentar til Statens vegvesen pkt. 2. 
 
3. Rådmannen er enig i at det også i byen må bygges på en fornuftig måte i forhold til støy. 
 
7. Statens vegvesen, 15.10.2015 
1. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget med krav om at det ikke er faste 

installasjoner for sykkelparkering under brua. De tillater at det etableres sykkelparkering 
under forutsetning av at det settes opp løse og flyttbare sykkelstativer. 

 
2. Statens vegvesen anbefaler makskrav for parkeringsdekning, for å redusere bilbruk. 
 
3. For at sykkel skal oppleves som et foretrukket transportmiddel, er det viktig med trygg og 

lettvint sykkelparkering både ved målpunktet og hjemme. Det bør fortrinnsvis være 
enklere tilgang til sykkelen enn til bilen. Vi stiller spørsmål ved om en lokalisering av 
sykkelrom i andre etasje vil oppleves som lettvint å bruke. 

 
4. Påpeker at V2 (Kronprinsens gate) mangler vendemulighet. 
 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. Området for sykkelparkering er tatt ut av planen og innsigelsen fra Vegvesenet er trukket.  
 
2. I bestemmelsene er det tatt inn en maks-grense for parkering. «Ingen boenheter tillates 

ha flere enn 0,5 parkeringsplasser mer enn hva som er kravet i gjeldende 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde.» 

 
3. Prosjektet er revidert slik at det vil bli sykkelparkering i garasjen. I tillegg vil det bli bygget 

ramper for sykkel i trappene inn til gårdsrommet for å sikre at sykler kan trilles til sykkel-
rommet i 2 etg, og ikke bare ha adkomst via heisen. Bestemmelsene foreslås komplettert 
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med en setning med krav om adkomst til sykkelparkering. «Sykkelparkering skal ha 
direkte adkomst fra gate eller adkomst via rampe eller sykkelrampe i trapp.» 

 
4. V2 (Kronprinsens gate) har fått en liten regulert snuhammer ved at innkjørselen til 

parkeringskjelleren reguleres til vei. Ellers videreføres reguleringsformålene i 
Kronprinsens gate med gatetun nærmest elva. 

 
Rådmannens kommentarer: 
1. I revidert planforslag er sykkelparkering under Kråkerøybrua fjernet. Statens vegvesen 

har trukket innsigelsen i brev 01.02.2017.  
 
2. Se kommentar avsnitt 2 Sameiet Nygaard brygge III, Rådmannens kommentarer pkt. 2. 
 
3. Rådmannen er enig med Statens vegvesen i at sykkelparkering/sykkelbod bør være 

plassert slik at den er lett tilgjengelig, gjerne nær inngang og med adkomst innenfra og 
direkte ut.  

 
4. Det er lagt inn vendemulighet på revidert plankart. 
 
8. Østfold fylkeskommune 
1. Østfold fylkeskommune mener deres sterke anbefalinger ved oppstart, ikke er fulgt i 

planforslaget. Det gjelder hensynet til elverommet som viktig element i bylandskapet, 
hensynssoner (vern), tilpassing til bebyggelsen omkring, støy, parkering for sykkel og 
handikappede og tilstrekkelig trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for 
barn og unge 
 

2. Om bygningens utforming refereres det fra byområdeplanen: «Fokus på elverommet og 
at elva er en del av sentrum og ikke en grense mellom bysentrum og omland. Sikre fysisk 
og visuell tilgjengelighet til elva.» Østfold fylkeskommune mener bebyggelsen må gis en 
visuelt meningsfylt sammenheng langs elva. Bygninger må i nødvendig grad tilpasses 
bebyggelsen omkring, ikke avvike så sterkt i uttrykk.  
Boligblokken vil kunne oppfattes som et monumentalt element i bylandskapet. Sett fra 
Dampskipsbrygga og elvepromenaden nord for området vil den forhindre sikt og svekke 
elverommet. Den vil forstyrre vakttårnet på Kråkerøybroa. Domkirken, som er det viktigste 
monumentalbygget i Fredrikstad, vil bli mindre synlig fra elva og Kråkerøysiden. 

 
3. Østfold fylkeskommune mener det er prinsipielt uheldig å fravike høydebestemmelser for 

byområdet, men ville ikke motsette seg fravik dersom det var fornuftig begrunnet. De kan 
ikke se at høyden er begrunnet, spesielt med tanke på ulempene høyden kan gi for byen 
og elverommet. 
Forslaget innebærer inntil 7 etasjer langs elven på brosiden («spissen»), 6 etasjer mot 
Kråkerøybroa og 5 etasjer mot Tordenskioldsgate. 1. etasje med næring er høyere enn i 
nabobygg med parkering. På tak er i tillegg heis- og trappehus, tekniske anlegg for 
ventilasjon, skjermvegger, pergola og lignende i en høyde på inntil 2,5 meter på inntil 1/3 
av takflaten, og rekkverk på inntil 1,6 meters høyde. Med deler på 25,5 meter, er det 6 
meter over maksimal høyde på 19,5 meter over gatenivå (sone 3) i byområdeplanen. Et 
bygg med denne høyden vil bli en port /stengsel. 
 Boliger i 1.etasje blir liggende 1,5 meter over bakken på elvesiden og vil bli veldig lukket 
med høy sokkel. Dette er valgt for å forhindre innsyn, men gir lite til elvepromenaden og 
gir høyere totalhøyde. 
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse til høyder som bryter med angitt høyde over 
gateplan i kommunedelplan for Fredrikstad byområde. 

 
4. NB!-registeret er Riksantikvarens register over  Nasjonalt viktige kulturmiljø i by. 

Fredrikstad sine ”NB!-områder” omfatter  mye av den eldre bybebyggelsen langs 
byparkene og elven på Vestsiden og Cicignon. Vis a vis Tordenskiolds gate 9-13 er to 
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bygg, en nyklassisistisk murbygning i tre og en sveitservilla i to etasjer som er del av et 
helhetlig kulturmiljø og vernet i byområdeplanen.  
Byområdeplanen om vernede bygninger: «Tiltak etter plan- og bygningsloven skal ikke 
forstyrre eller forringe de historiske, arkitektoniske eller andre kulturhistoriske kvaliteter 
som knytter seg til bygninger eller bygningsmiljø. Tiltak som berører bygninger og 
bygningsmiljø omfattet av hensynssoner kulturmiljø må forholde seg til verneverdig 
bebyggelse på en måte som ivaretar hensynet til byggehøyder, målestokk, uttrykk og 
møtet mellom gammelt og nytt. Søknaden skal dokumentere hvordan hensynene er 
ivaretatt.» 

 
5. Planforslaget innebærer en fasadelengde på ca. 64 meter. Bare elvefasaden på 

Verkstedveien 6 (Kråkerøy) og Torvbyen har så lange fasader, ellers er de lengste 
Storgata 35 (Multiconsult) og Dr. Gibelhausens gate (Norske Liv). Alle disse bygningene 
virker svært kompakte og tilfører lite til gaten. De ligger langsetter gaten og er ikke brutt 
opp i mindre enheter. I en kvartalsregulert by forventer man en kjent rytme og målestokk.  
Østfold fylkeskommune mener fasadene mot gaten må brytes opp med sprang og 
arkitektoniske elementer som deler opp den lange, høye veggflaten. 

 
6. Fylkeskonservatoren mener i utgangspunktet bygninger og institusjoner som er viktige i 

bybildet (monumentalbygg), bør prioriteres for utforming som skiller seg mye ut og vil 
påkalle stor oppmerksomhet, ikke vanlige leilighetsbygg. 

 
7. Tårnet på Domkirken vil ikke lenger bli synlig fra Kråkerøy-siden ved Glommen Brygge. I 

byområdeplanen er kirketårnet pekt ut som et viktig landemerke. Kommunen bør ha en 
bevisst holdning til hvordan landemerkene skal oppleves.  

 
8. I kommunedelplanen for byområdet er balkonger over gate og offentlig areal begrenset til  

2. etasjenivå og oppover, og til inntil 1 meter utkraging. Planbestemmelser bør også 
begrense hvor stor del av fasadene som kan ha balkong. 
Anbefalinger i støyrapporten kan gi krav om rekkverk (støyskjerm) som vil gi et mye mer 
lukket inntrykk. Illustrasjonene viser tilnærmet usynlige balkonger. Økt bredde på balkong 
vil kunne føre til presedens i senere prosjekter. Dette er forhold som vurderes best i en 
byområdeplan. 
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse til utkraging av balkonger på mer enn 1 meter 
over offentlig areal, jamfør Kommunedelplan for Fredrikstad Byområde 2011-2013. 

 
9. Barn- og unges rettigheter er ikke tilstrekkelig sikret i planforslaget. Østfold 

fylkeskommune stiller spørsmålstegn ved om det er mulig innenfor prosjektet. 
Uteoppholdsareal er beskrevet på felles balkonger, takterrasse og i gårdsrommet og det 
henvises til Domkirkeparkens lekeplass. Lekeplassen i Kirkeparken brukes av 
barnehager og beboere i et stort omland. Kapasiteten til lekeplassen kan oppleves som 
sprengt. 
Byområdeplanen krever 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet, med lekeplasser for barn 
og utstyrt med benker, der voksne ønsker å oppholde seg. 
57 leiligheter vil normalt gi krav om 855 m2 til uteopphold. Noen leiligheter har store 
balkonger, andre bare fransk balkong som ikke defineres for uteopphold. Prosjektet viser 
så langt vi kan se ca 300 m2 felles uteoppholdsareal.  
ØFK stiller også spørsmålstegn ved takterrassens egnethet som lekeareal. 

 
10. Hvorvidt det indre gårdsrommet kan tilføre leilighetene tilstrekkelig bokvalitet er et 

spørsmål som også Østfold fylkeskommune ser berettiget. Nærheten til leilighetene vil 
virke begrensende for lek og aktivitet. 
I mellomrommet mellom blokkene er det komplisert å tilfredsstille krav om uteareal på 
balkong, «stille side» og tilfredsstillende lysforhold for deler av leilighetene. Utkragede 
svalganger, trapper, repo og balkonger vil også påvirke utearealene. 
Hvis den glassede lysåpning mot Kråkerøyveien i nord skal gi en kvalitet til 
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gårdsrommet, og lysforholdene bli tilfredsstillende for uteareal og vinduer må det stilles 
krav om høyde og bredde.  

 
11. Elvepromenadens gang- og sykkelsti på minimum 3 meters bredde bør være bredere, 

som nord og sør for planområdet, for å forhindre ulykker langs elva og forhindre 
privatisering av deler av elvepromenaden. 

 
12. Østfold fylkeskommune vurderer at planforslaget ikke krever konsekvensutredning. 
 
13. Tilstrekkelig felles parkering for handikappede må legges sentralt og nær heis. En 

strategi for el-bil bør utvikles. Østfold fylkeskommune har ikke innvendinger til frikjøp av 
parkering. Redusert parkering er i tråd med strategi for 0-vekst i biltrafikk, om enn ikke 
alltid i samsvar med beboeres ønsker.  

 
14. Sykkelparkering for beboerne bør delvis være overdekket og helst sikret, og tilstrekkelig 

areal på egen eiendom bør sikres. 
 

15. Det er mye støy, spesielt fra Kråkerøybroa, ikke bare motor- og hjulstøy, men også fra 
broklaffene. Å gi alle boliger en stille side er vanskelig ved den nordlige delen av bygget.  

 
16. I sentrum vil det være en del forurensning, både fra trafikk og industri og fra Øra som 

ligger i fremherskende vindretning. Det må derfor legges til rette for løsninger som 
ivaretar dette både ute og inne. 

 
17. Sedumtak vil gi økt tyngde. Er det hensiktsmessig med grunnforholdene langs elven? 

Sedum-planter vil ligge å samle overvannet kun på deler av taket. Om det er en fordel å 
lede vannet rett i elva, kan bestemmelsen om dette tas med Fredrikstad kommune. 

 
18. Avstanden mellom innvendige fasader varierer fra 5 til 15 meter og vil dels ligge 

nærmere enn plan- og bygnings-lovens krav om 8 meters avstand mellom bygninger. 
 
19. Planområdet vil ha minimalt med vegetasjon og med utnyttingsgrad på 100% bebygd 

areal (BYA) vil det være vanskelig å sikre større vegetasjon. Vegetasjon i bygningen, 
kan bidra til en korridor for bier, humler og andre pollinerende insekter. Bybie-prosjektet 
har satt ut bikuber på Isegran, Bjølstadjordet, Gamlebyen, Lykkebergparken og 
rådhustaket, og eiendommen ligger sentralt i mellom disse stedene. 

 
20. Sentrumsformålet/bygget følger broens linjeføring, i stedet for tilførselsveiens linjeføring. 

Dette fører til ytterligere reduksjon av sikten mot domkirka, spesielt med balkonger i 
tillegg. Med fordel kan formålsgrense/byggegrense korrigeres noe. 

 
21. Bygningen skal ha fjernvarme, og sikres mot eventuell radonstråling, flom og springflo. 
 
22. Østfold fylkeskommune konklusjon er at de ikke ligger rette for å godkjenne regulerings-

forslaget slik det foreligger ved høring. De elvenære eiendommene er de som i størst 
grad påvirker hele opplevelsen av elverommet og dermed Fredrikstad bysentrum. 
Forslaget er i strid med Kommunedelplan for byområdet med hensyn til høyder og 
utkraging av balkonger. Det oppfyller ikke krav til uteopphold og tilrettelegging for barn- 
og unge i byområdeplanen og Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.  

 
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse til høyder, utkraging av balkonger og 
tilrettelegging for barn- og unge, jamfør ovennevnte begrunnelse. 
 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
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2. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
3. Temaene lekearealer, høyder og utkragende balkonger er avgjort i mekling 03.02.17. Det 

vises også til planbeskrivelsen for disse temaene. 
 
4. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
5. Når det gjelder temaet tydelige sprang i fasaden ville dette 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. 
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. 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. 
Fasaden vil ikke oppleves som er 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. 

 
6. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
7. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
8. Temaene lekearealer, høyder og utkragende balkonger er avgjort i mekling 03.02.17. Det 

vises også til beskrivelsen for disse temaene. 
 
9. Temaene lekearealer, høyder og utkragende balkonger er avgjort i mekling 03.02.17. Det 

vises også til beskrivelsen for disse temaene. 
 
10. Det indre gårdsrommet. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
11. Bryggepromenaden er totalt 11 m bred og av dette er det sikret en umøblert sone som er 

3 m bred. 
 
12. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
13. Klima- og energiplanen for Fredrikstad kommune anbefaler at det etableres en 

ladestasjon per boenhet. Dette er ikke tatt inn i kommuneplanens arealdel ennå. De som 
kjøper leiligheter i Tordenskiold Brygge vil få tilbud om ladestasjon for elbil som tilvalg. 
Det vil ikke være mulig å etablere elbillading på alle parkeringsplasser da dette vil kreve 
for stor kapasitet på strømtilførselen. 

 
14. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
15. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
16. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
17. Østfold fylkeskommune stiller seg tvilende til om grunnforholdene langs elva gjør at 

bygningen tåler tyngden av sedumtak. Byggetekniske beregninger viser at dette ikke er 



Side 18 av 21 
 

problematisk. Problemstillingen hører uansett hjemme i detaljprosjektering av bygningen, 
ikke i plansaken. 

 
18. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
19. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
20. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
21. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
22. Ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
Rådmannens kommentarer: 
1. Generelt gir det en bedre og mer forutsigbar planprosess dersom gjeldende overordnede 

føringer og rammer, vern og andre interesser tidlig legges til grunn i planarbeidet.  
 
2. Ny bebyggelse etter planforslaget vil ikke hindre tilgang til elven og promenaden. Det 

kunne vært gjort bedre tilgjengelig med bredere fortau mellom næringslokaler og 
parkering P1 i nord, for å forebygge konflikter mellom gående og bilister. Gatetun i 
Kronprinsens gate gir adkomst. 
Noen siktlinjer vil gå tapt ved nye bygg i byen. Om bygningen gir en visuelt meningsfylt 
sammenheng og om det vil ha et riktig uttrykk er relevant tema å vurdere. Det vil avvike 
fra øvrig kvartalsbebyggelse – blokker og bygårder – formmessig, men samtidig innordne 
seg i kvartalstrukturen. Det vil kunne «forveksles» som monumentalbygg, og kanskje fra 
noen vinkler ta oppmerksomhet fra tradisjonelle signifikante bygg i byen, som Domkirken.  

 
3. For reguleringsmyndigheten har høyden på ny bebyggelse langs Tordenskiolds gate, 

vært viktig å begrense, for å beholde et godt gaterom med fasadehøyder i samsvar med 
gatebredden.  
Etasjehøyde påvirkes av formålet, og i første etasje kreves næring med mer høyde. 
Reguleringsplanen vil gi 5 etasjer mot Tordenskiolds gate, 6 i retning Kråkerøybroa og 
noe høyere for en «spiss» avslutning på fasaden mot elva.  
For å beholde fasadeformen mot elven, den trekantete figuren, er det foreslått å avvike 
fra maksimalhøyden i byområdeplanen på dette partiet av fasaden. 
Leke- og uteoppholdsareal på tak, og tekniske installasjoner vil gi oppbygg som det er 
beskrevet rammer for i bestemmelsene.  

 
4. Riksantikvarens NB!-registeret over Nasjonalt viktige kulturmiljø i by i Fredrikstad viser at 

vi har en rik kulturarv også utenfor Gamlebyen, og at vi lever med slike kulturobjekter 
også i sentrum vest eller i «Forstaden» som det het før.  

 
5. Rådmannen mener det ikke bør være et krav at fasader mot gaten må brytes opp med 

sprang og arkitektoniske elementer. Det er flere eldre bygg med relativt store fasader nær 
ved, som Bjørnegården på hjørnet Kråkerøyveien og Nygårdsgate.  
Storgård eller karrebygg som omslutter et helt kvartal alene er en gammel bygningstype. 
Gode fasader skapes best utfra byggets egne forutsetninger og med en forståelse for 
bygningsmiljøet rundt.  

 
6. Byområdeplanen definerer monumentalbygg som: «....bygninger og anlegg som i kraft av 

historie, lokalisering, funksjon og/eller størrelser er viktige for byens identitet. Glemmen 
kirke, Domkirken, Lykkeberg, rådhuset, Fredrikstad stadion, Fredrikstad brua og 
Gamlebyen. Vi har også sveisehallene, kranene og dokken på FMV.»  
Rådmannen mener det er viktig at byen utvikles på en måte som ivaretar monumentale 
bygninger og institusjoner. Ofte har de en spesiell plass både i bybildet, i byens geografi 
og i bevisstheten til folk som kjenner byen.  



Side 19 av 21 
 

 
7. Byområdeplanen sier om siktlinjer i byen: «Fredrikstad ligger i et ikke veldig dramatisk 

landskap. Vi har ingen ”Oslogryte” hvor vi til enhver tid kan orientere oss ved å se på 
åssidene. Siktlinjene til elva, til romlige sammenhenger og til alt vi har av monumentale 
byggverk er det derfor viktig å ivareta, og å styrke der mulighetene byr seg.» Den sier 
videre: «Ved å ta hensyn til siktlinjer, høydedragenes silhuetter og elvefronten ivaretar vi 
det som er noe av Fredrikstad bys egenart.» 
Monumenter, landskap elv og sjø og byens «skyline» er kvaliteter vi opplever på stedet 
eller vi kan oppleve det som bilder og deler av utsikten. Sikten til fjernere byelementer gir 
kvalitet til stedet en selv er på nå – utsiktspunktet. I byplanen kan man registrere slike 
kvaliteter og beskrive premisser for bebyggelse som tar hensyn til dette.  
Byområdeplanens generelle føringer bør utvikles videre til spesielle føringer for områder 
der det vil bli bebygget.  

 
8. Byområdeplanen sier om byggegrenser og utkraging. 

«I områder med kvartalsbebyggelse skal byggelinjen mot fortau og gate følges. Ny 
bebyggelse kan plasseres i nabogrense der dette er vanlig. Utkragende bygningsdeler 
utover byggelinje og tomtegrenser tillates ikke. Balkonger for sikring av uteareal for 
boliger kan likevel tillates utkraget 1,0 m fra vegglivet høyere enn 1. etasje nivå, når det 
er forsvarlig ut fra estetiske krav, brannsikring og andre viktige hensyn.» 
Reguleringsmyndigheten har definert dette som premiss fra plansakens begynnelse, med 
referanse til byområdeplanen.  

 
9. Rådmannen mener det bør vektlegges ved boligbygging sentralt, at det bygges med en 

kvalitet og variasjon for «kategorier», familier i ulike livsfaser er og mennesker i alle aldre. 
Det forutsetter at det legges kvalitet i ute- og oppholdsareal også i sentrum og bynære 
strøk.  

 
10. Rådmannen vurderer at gårdsrommet er for lite til å yte den kvalitet en slik organisering 

av boenheter forutsetter. I planforslaget som legges fram er glassveggen og lysinnslippet 
i nordfasaden fjernet.  

 
11. Avstand til elva og bredde på elvepromenaden er dimensjonert slik promenaden er 

anlagt forbi nabobygget Nygaard brygge.  
 
12. Rådmannen er enig i at planforslaget ikke er konsekvensutredningspliktig. 
 
13. Parkering for bevegelseshemmede og lademuligheter for el-bil blir ivaretatt i 

byggesaken.   
 
14. Rådmannen mener sykkelparkering er ivaretatt i planforslaget. Sykkelboder bør være lett 

tilgjengelig innenfra og utenfra. 
 
15. Det er en utfordring å organisere boligenheter i omgivelser med mye støy. Fasadene kan 

skjerme innerom til et forskriftsmessig innestøynivå, men det skal også være mulig å 
lufte og ventilere gjennom vindu og ventiler. Støyveiledningen T-1442 anbefaler at det 
utformes reguleringsbestemmelser med føring om at an andel av oppholdsrom, det vil si 
soverom, stue, kjøkken, arbeidsrom, etc. og minst ett soverom skal ligge til stille side. 
Planforslaget har krav til gjennomgående leiligheter, men ikke til soverom på stille side. 

 
16. Boligene vil være utsatt ved lufting mot gatesidene. Gårdsrommet kan eventuelt bli 

skjermet mot forurensningen derfra, men det er ikke dokumentert. 
 
17. Rådmannen vil anta at vekten av sedum-planter på taket er mulig å løse, men ser ikke 

forrøyning av takvann som et flomforebyggende tiltak så nærme elva/resipienten. 
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18. Boenheter som vil få innvendige vindusfasader med avstand mindre enn krav til 
brannsikker løsning, må løses ved kompenserende tiltak som sprinkling og brannsikre 
konstruksjoner. 

 
19. Det er foreslått grønnstruktur langs elvefasaden og det er mulighet for vegetasjon i 

offentlig gatetun, som ikke er etablert etter forrige plan. Det er ikke beskrevet vegetasjon 
i gårdsrommet.  

 
20. Linjeføring mot veien er avstand til Kråkerøybroa godkjent av Statens vegvesen. Denne 

følger byggelinjen til motstående kvartalsbebyggelse langs brohodet. Det er tatt i 
betraktning en eventuell fremtidig utvidelse av broen. Med byggets dynamiske form 
kunne det vært mer løsrevet fra broen og gitt begge mer plass. 

 
21. Fjernvarme, radonstråling, forhåndsregler mot flom og springflo er ivaretatt. 

 
22. Reguleringsavdelingen drøftet plansaken og innsigelsesgrunnlaget i møter med Østfold 

fylkeskommune, forslagstiller og plankonsulent. Disse drøftingene medførte ikke løsning 
på plankonflikten. Planutvalget vedtok i møte 30.06.2016 å be fylkesmannen om 
meklingsmøte mellom kommunen og innsigelsesmyndighet i henhold til plan- og 
bygningsloven § 5-6. Saken ble lagt fram for fylkesmannen, som meklet mellom 
Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune 03.02.2017. 
 

I meklingsmøte ble konklusjonen at innsigelsen trekkes, under forutsetning av mindre 
endringer i planen, som ble protokollført. 
 
9. Kystverket  
1. Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde 

krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. 
Eksempler på tiltak er etablering av brygger og fortøyningsanlegg. 

 
Plankonsulentens kommentarer: 
1. Innspillet er ikke kommentert av plankonsulenten. 
 
Rådmannens kommentarer: 
1. Dette er ivaretatt i planforslaget og i prosjektering av utbedring av kaifront. 
 
10. Jernbaneverket 
Jernbaneverket  har ingen merknader til planforslaget. 
 
11. Forsvarsbygg  
Forsvarsbygg har ingen merknader til planforslaget. 
 
12. Norges vassdrags og elektrisitetsdirektorat (NVE)  
NVE har ingen merknader til planforslaget. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planen regulerer private areal til offentlig veiareal, parkering, fortau og bryggepromenade.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Tiltak etter planforslaget vil ikke ha generelle konsekvenser for allmenheten, utenom 
naboers tap av sol og utsikt og den visuelle innvirkning bygningen vil ha blant bybygninger, 
på elvesiden og for byens «skyline».  
Blokkens omgivelser og valg av organisering av leilighetene, vil gi de svært ulik tilgang til lys, 
utsyn og skjerming mot støy.       
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Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planområdet ligger utsatt til for trafikkstøy, med fasader i gul og rød støysone. Det er 
utfordrende å organisere boliger her. Boenheter på støyutsatt side må være gjennom-
gående, skjermet av en ytre fasadevegg og med tilgang til en stille side i et indre gårdsrom. 
Planområdet er en attraktiv tomt ved elven. «Kvartalet» har ikke full bredde og gir ikke 
samme kvaliteter som større kvartal, organisert med boenheter rundt felles gårdsrom.  
 
Planforslaget beskriver bebyggelse med fallende gesimser mot det sørvestre hjørne, som 
åpner den øvre og søndre delen av gårdsrommet. Det vil tilføre gårdsrommet mer lys enn 
om gesimsen hadde vært lik rundt hele bygget. Det vil åpne for utsyn over det senkede 
hjørnet for de øverste leilighetene i fløyen langs Tordenskioldsgate.  
 
Forslagstiller ønsker å oppføre et bygg med en ny arkitektonisk form i bybildet som i seg 
selv vil ha gode kvaliteter. Illustrasjoner og beskrivelser viser god fasadeutforming og 
materialbruk. Bygningen det planlegges for er inspirert av andre gjennomførte prosjekter 
med samme form; en blokk rundt et lukket gårdsrom og et senket hjørne som åpner for lys 
og utsikt.  
 
Forventningen til organiseringen av bygget er at det skal gi lys og utsikt også til den «bakre 
rekken» av leiligheter, i de øvre plan. På de nedre plan må gårdsrommet gi kvalitet nok for 
leiligheter som henvender seg inn i gården, og for leiligheter som ligger i plan med 
gårdsgulvet. Om forventningene oppnås, så er det en god løsning. 
 
Rådmannen er usikker på om gårdsrommet i Tordenskiolds gate får en god nok kvalitet i 
forhold til ønsket behov. I andre tilsvarende byggeprosjekter er grunnarealet større, noe som 
gir et større indre rom. Der er gårdsrommet større og luftigere, nok til å ha plass til grønn 
vegetasjon, leke- og uteoppholdsrom uten å sjenere naboer, og bedre demping av intern 
støy. 
 
Bygninger med uvante former kan utfordre mer i en tett og ordnet bystruktur. Form og 
uttrykk kan påvirke omgivelsene, bryte ut av et system, dominere eller forstyrre utsyn til 
andre bygg eller elementer. Hver bygning kan ha behov for plass og avstand utenfor sin 
egen fysiske avgrensning.  
 
Planforslaget er bearbeidet i planprosessen og etter høring og offentlig ettersyn, fram til 
planforslaget som foreligger. Når reguleringsplan for Tordenskiolds gate 9-13 er godkjent, 
kan det søkes om rammetillatelse for oppføring av bebyggelse etter planen. En utomhusplan 
som mer detaljert beskriver utearealer og elementene i planen, skal godkjennes sammen 
med øvrige tegninger av bygning og anlegg. 
 
Konklusjon 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 
 


