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1. BAKGRUNN 
 
Planforslaget er utarbeidet av Totalprosjekt as. Trip as er eier og forslagsstiller av 
planforslaget, mens Værste as er hjemmelshaver for 423 / 2, største eier innen planområdet. 
 
Planen rydder opp i et restareale mellom eksisterende overlappende reguleringsplaner for 
nytt hovedveinett og eldre eksisterende bebyggelse, og målet med planen er å muliggjøre 
fornuftig utbygging av dette restarealet sør for Bjølstadforbindelsen. I tillegg er det nødvendig 
med ajourføring av plan med bestemmelser slik at dette er i samsvar med gjennomførte 
tilstøtende reguleringer og utbygginger av naboområdene, og tilpasninger til ny plandel i PBL. 
 
Det er i planforslaget lagt til rette for målsettinger som: 

- Formål og utbyggingsmuligheter, med fleksibilitet, i samsvar med føringer i 
behandling av gjennomførte naboutbygginger og politisk uttalte føringer bl.a. i 
planprogram/analyseområde for ny sentrumsplan. 

- Tilrettelegge for nærings- og tjenesteytende virksomheter som, ved synergieffekter, 
styrker utvikling av ”campushøyskolemiljøet” på Værste-området. 

 
I forhold til ny plandel i Plan- og Bygningsloven er forslagsstillers vurdering at planens omfang 
ikke utløser konsekvensutredning. Tidligere gjennomført plan- og utredningsarbeid tilsier at 
det heller ikke er spesielle forhold med hensyn til miljø og samfunn som utløser krav til nye 
konsekvensvurderinger. Aktuelle temaer er imidlertid medtatt (jf. kap. 5 og 6), med 
nødvendige utredninger integrert i planbeskrivelsen og vedlagt som tilleggsdokumentasjon. 
 
Planen er en modernisering og ajourføring av gjeldende plan. Det er forslagsstillers vurdering 
at forhold til vesentlige virkninger for miljø og samfunn er utredet / kartlagt i tidligere plan- og 
byggesaksbehandlinger, og at planarbeidet kan gjennomføres uten krav til planprogram med 
utlysing / behandling iht. PBL §4.1. 
 

 
Berørte eiendommer 
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Planområdet omfatter følgende eiendommer: 
GNR / BNR HJEMMELSHAVER 
423 / 2 Værste as, K. G. Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy 
423 / 54 Fr.stadsdistriktets SAMV. barnehage, Åsgårdsveien 32, 1671 Kråkerøy 
K. G. Meldahls v. Antatt Fredrikstad Kommune 
G. A. Stouslands v. Antatt Fredrikstad Kommune 
 
Igangsetting av regulering ble kunngjort i Fredrikstad Blad og Demokraten den 25.05.09, kopi 
av annonsen ligger vedlagt (vedlegg 1). Det ble i tillegg sendt varsel til berørte eiere og 
høringsinstanser i brevs form den 25.05.09. Oversendelsesbrev og liste over mottakere ligger 
vedlagt (vedlegg 2).  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Planforslag for reguleringsendring er utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset 
Fredrikstad 2 AS c/o Værste AS.  
 
I denne planbeskrivelsen er tekst fra opprinnelig reguleringsplan beholdt (grå tekst). 
Relevante avsnitt er oppdatert med en etterskrift (svart tekst med overskrift 
”Reguleringsendring 2016”) for å redegjøre for planendringer og/eller nye, overordnede 
planbestemmelser og -retningslinjer.  
 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2011 og åpner for 15 000 m2 BRA bebyggelse og  
9 000 m2 BRA parkering. Reguleringsformål er tjenesteyting / forretning / kontor / institusjon / 
parkering.  
 
Planområdet er delvis utbygd i 2012 i tråd med vedtatt plan. Det er oppført ca. 15 000 m2 
BRA bebyggelse (Helsehuset), men kun ca. 6 500 m2 parkering. Resterende parkeringsareal 
var opprinnelig tenkt utbygd som et parkeringshus øst i planområdet.  
 
Etter utbygging og flere års drift har man imidlertid sett at det er større behov for arealer til 
tjenesteyting/forretning/kontor/institusjon og mindre behov for parkering enn opprinnelig 
beregnet for planområdet. 
 
Det er derfor ønskelig å endre reguleringsplanens bestemmelser slik at det kan oppføres 
inntil 10 000 nye m2 bebyggelse og samtidig begrense mulig p-areal til 7000 m2 i 
planområdet.  
 
Disse nye m2 vil åpne for oppføring av nytt, frittstående kontorbygg øst i planområdet. 
Eksisterende bakkeparkering erstattes med p-kjeller under nytt bygg. Ny p-kjeller bygges 
sammen med eksisterende p-kjeller under Helsehuset. Reguleringsendringen vil også 
muliggjøre påbygg på det eksisterende Helsehuset. Slike påbygg kan skje innenfor de 
opprinnelige høydebestemmelsene, fordi Helsehuset er bygget lavere enn opprinnelig plan 
åpner for.  
 
Gjeldende reguleringsplankart videreføres uendret. Det foreslås ikke endringer i 
planavgrensning, formålsgrenser, byggegrenser eller bruk/formål.  
 
Det foreslås begrensede endringer i reguleringsbestemmelsene. Bestemmelser om utnyttelse 
endres. Høydebestemmelser for eksisterende Helsehus videreføres, og det foreslås nye 
høydebestemmelser for nytt frittstående bygg som både svarer opp arealbehov og tilpasning 
til bygde og naturgitte omgivelser. Bilparkeringsdekning for planområdet reduseres.  
 
Det presiseres også at bebyggelsen i planområdet skal deles i to med en gate mellom 
Helsehuset og nytt bygg. Denne forbindelsen var ikke sikret i opprinnelig reguleringsplan. 
 
Reguleringsendringen er vurdert opp mot gjeldende lov, forskrifter og overordnede planer og 
retningslinjer. Endringene er vurdert å være i tråd med overordnede føringer, bortsett fra at 
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bilparkeringsdekningen i planområdet blir noe lavere enn byområdeplanen legger opp til.  
Høy arealutnyttelse og redusert arealbruk til parkering imøtekommer imidlertid sentrale 
føringer om fortetting nær kollektivknutepunkt og målsetningen om at trafikkøkning skal tas 
med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er redegjort for at parkeringsdekningen likevel 
vurderes som tilstrekkelig.  
 

 
Planområdet markert med blå linje. Eiendomsgrenser med røde linjer.  
 
Etter at opprinnelig reguleringsplan ble vedtatt i 2011 er eiendommene 423/177 og 423/178 
skilt ut fra 423/2 innenfor planområdet. Følgende eiendommer berøres dermed av 
endringsforslaget: 
 
GNR / BNR HJEMMELSHAVER 
423 / 2 Værste AS, PB 96, 1671 Kråkerøy 
423 / 54 Fr.stadsdistriktets samv. barnehage, Åsgårdsveien 32, 1671 Kråkerøy 
K. G. Meldahls v. Hjemmelshaver ukjent iflg. Matrikkelen.  
G. A. Stouslands v. Fylkesvei 451. Hjemmelshaver ukjent iflg. Matrikkelen.  
423/177 Helsehuset Fredrikstad 1 AS, c/o PBM AS, PB 1396 Vika, 0114 Oslo 
423/178 Helsehuset Fredrikstad 2 AS, c/o Værste AS, PB 96, 1601 Fredrikstad 
 
Eiendommen 423/178 har usikre grenser. I tråd med praksis på Værsteområdet for øvrig vil 
framtidig tomtegrense følge bygningens veggliv, mens utearealer vil ligge på hovedbølet 
423/2. Klarlegging av eiendomsgrensen vil bli gjennomført så snart bygningens ”fotavtrykk” er 
fastsatt i byggesaken. 
 
Oppstart av arbeid med reguleringsendring av vedtatt plan ble kunngjort på Fredrikstad 
kommunes nettsider den 20.05.2016. Samme dag ble brev sendt ut til naboer, gjenboere, 
berørte myndigheter og offentlige instanser, samt Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg. 
Varsel om oppstart av reguleringsendring ble annonsert i Fredriksstad Blad 23.05.2016. 
I varslingsperioden er det avholdt infomøte med leder av barnehagen og naboer/velforening. 
Frist for innspill til planarbeidet var 20.06.2016.   
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2. OVERORDNET PLANSTATUS 
 
FORHOLD TIL PLANER I FYLKE OG KOMMUNE 
 
Fylkesplanen Østfold mot 2050: 
Fylkesplanen inneholder 3 hovedtemaer – Levekår/ folkehelse, Verdiskapning, Miljø. Planen 
har hovedfokus på klima- og folkehelseutfordringene. Prioriterte startegier for å bedre miljøet 
fokuserer på fortetting, byutvikling og vern. Blant de regionale strategiene for nedre glomma 
som påvirker planområdet er sentrumssatsning og satsning på infrastruktur og relasjon til 
denne. Fellesfokus for Sarpsborg og Fredrikstad er forsterkning av bybåndet, slik at byene 
kan høste kollektivfordelene av en slik styrking av sammenhengen. Planen gir både 
retningslinjer for energi- / arealbruk og universell utforming. 
 
Detaljplanen følger i all hovedsak retningslinjer i fylkesplanen Østfold mot 2050. Fylkesplanen 
inneholder 3 hovedtemaer: levekår/folkehelse, verdiskapning og miljø. Planen fokuserer på 
klima- og helseutfordringene Østfold står overfor, og fortetting, byutvikling og vern står 
sentralt for å løse utfordringene. Planen presenterer regionale arealstrategier for nedre 
glomma, der planområdet ligger innenfor eksisterende tettstedsbebyggelse / bysentrum. 
Planforslaget med sin fortettingsstrategi er i tråd med fylkesplanen, og godt plassert i forhold 
til ny hovedinfrastruktur i Fredrikstad. Retningslinjer mhp energibruk og universell utforming er 
ivaretatt i bestemmelser i planen.  
 
Kommuneplanens arealdel: 

 
Utsnitt Kommuneplanens arealdel 
 
Status i kommuneplanens arealdel er eksisterende byggeområde.  
 
Planforslaget er i samsvar med dette. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Siden 2011 gjelder ikke kommuneplanens arealdel for planområdet, men er erstattet av 
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023, jf. neste avsnitt.  
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Kommunedelplan: 
Det er ingen gjeldende kommunedelplan for planområdet. Sentrumsplanen er satt til rullering 
(jf. utlyst planprogram), og avgrensingen av denne er oppe til vurdering (jf. utlyst 
analyseområde), da ny hovedveistruktur medfører at det naturlige sentrum vil endres som 
følge av dette endrede kjøremønsteret.  
 
Planforslaget tar høyde for å kunne bli inkludert i et fremtidig sentrum for Fredrikstad. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Siden reguleringsplanen opprinnelig ble vedtatt i 2011 er planområdet innlemmet i 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde (Byområdeplanen 2011-2023).  
 

 
Utsnitt Byområdeplanen. Reguleringsplanavgrensningen er markert med blå linje.   
 
Planområdet er avsatt til formål framtidig bebyggelse og anlegg (gult), trafikkareal (grått) og 
hensynnsone flomfare (rød skravur). Hovedsykkeltrasé (svart, prikket linje) er avsatt langs 
planområdet. Planområdet ligger innenfor sentrumsavgrensningen (svart stiplet linje).  
 
Byområdeplanen har bestemmelser om følgende tema som er relevante for 
reguleringsendringen:  

• Hensynssone flomfare: Ny bebyggelse skal plasseres over kote +2,5 med mindre det 
gjøres tiltak som sikrer ny bebyggelse i tråd med TEK.  

• Vann og avløp: Kommunens hovedplan for VA og VA-norm må legges til grunn.  
• Fjernvarme: Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Fredrikstad 

fjernvarme AS og bestemmelser om tilknytning og fritak gjelder, jf. pbl § 27-5.   
• Rekkefølgekrav for å sikre samfunnsservice, teknisk infrastruktur og grønnstruktur 

skal fastsettes i reguleringsplan. 
• Kjøpesenterbestemmelse: I planområdet (sentrumsområde som ikke omfattes av 

sentrumsformål) tillates etablering av kjøpesenter kun dersom det legges til rette for 
det gjennom reguleringsplan. Det stilles krav til at det utarbeides analyser som viser 
at gjennomføringen av plan bidrar til å støtte formål som nevnt i gjeldende forskrift om 
kjøpesentre. Analysen skal dokumentere at funksjonen styrker eksisterende bykjerne.    

• Parkeringskrav: 
o min. 1 bilplass per 100 m2 BRA kontor, min. 1,5 bilplass per 100 m2  BRA 

forretning/restaurant. For andre typer bebyggelse skal krav til bilparkering 
vurderes særskilt.  
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o min. 3 sykkelplasser per 100 m2 BRA forretning/kontor, for øvrig bebyggelse 
skal krav til sykkelparkering vurderes særskilt.  

o Frikjøp (innbetaling til bygging av offentlig p-anlegg) kan tillates.  
• Miljøkvalitet (luft, støy, vann, stabilitet, grunnforurensning, overvann) skal ivaretas. 
• Renovasjonsteknisk plan skal utarbeides i reguleringplan.  
• Estetiske-, natur-, landskaps-, grønnstruktur- og kulturmiljøverdier skal ivaretas.  

 
 
Gjeldende reguleringsplan: 

 
Utsnitt Reguleringsplan 468 Værste 

 
Gjeldende reguleringsplan 468 Værste gjelder for området, og overlappes av nyere gjeldende 
reguleringsplaner for ny RV 108, Bjølstadforbindelsen og Glomboveien. Planområdet 
inneholder deler av tidligere formålsflater (hovedsakelig område 7A og B og C) for offentlig 
trafikkareal - park, blandet formål, boliger, fellesareal park og riving som alle forholder seg 
vilkårlig til nyere prosjektert vegareal.  

 
Plansforslaget viderefører blandet formål som hovedformål for planområdet, og løser 
hensyntagen til eksisterende grøntstrukturer og ny infrastruktur med formålsdefinisjoner og 
hensynssoner iht ny Plan- og Bygningslov (01.07.2009). 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Illustrasjonene under viser gjeldende reguleringsplan som er utgangspunktet for 
reguleringsendringen.  
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Ill: Gjeldende reguleringsplankart, vedtatt i 2011.  
 
 

 
Ill.: Gjeldende reguleringsplan (avgrensning markert med blå linje) sett i sammenheng med tilgrensende 
reguleringsplaner. 
 
Tilgrensende detaljplaner / detaljplaner under utarbeidelse: 
Planområdet avgrenses av to tilstøtende reguleringsplaner for vei; Bjølstadforbindelsen og Ny 
RV 108 Parsell Kråkerøy – Nordre del; begge kunngjort stadfestede planer 29.04.05. I 
forlengelsen av sistnevnte plan mot sør ble også Ny veg til Glombo regulert, og kunngjort 
stadfestet samme dato.  

 
Siden våren 2005 er den nye riksveitraseens videreføring sørover fra søndre rundkjøring (vist 
i Ny RV 108 Parsell Kråkerøy – Nordre del) utsatt av økonomiske grunner, og dermed 
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avventes også byggingen av denne søndre rundkjøringen. Glomboveien bygges allikevel, 
basert på et revidert detaljprosjekt, der Glomboveien strekker seg helt opp til rundkjøringen 
for Bjølstadforbindelsen. I plandokumentasjonen relateres og refereres til dette 
detaljprosjekterte underlaget, og benevnes Glomboveien.   

 
Siden våren 2005 er også ny kjørebro, rundkjøring og Bjølstadforbindelsen detaljprosjektert 
og under bygging (vist i reguleringsplanene Ny RV 108 Parsell Kråkerøy – Nordre del og 
Bjølstadforbindelsen). I plandokumentasjonen relateres og refereres til dette 
detaljprosjekterte underlaget, og benevnes Bjølstadforbindelsen. 

 
I visse sammenhenger omtales både Glomboveien og Bjølstadforbindelsen samlet. Dette 
benevnes da hovedveinettet. 

 
Det detaljprosjekterte underlaget for Bjølstadforbindelsen inkluderer en revisjon av kryssene 
Bjølstadforbindelsen / G. A. Stouslands vei og G. A. Stouslands vei / K. G Meldahls vei (rett 
nord for ny barnehage). I plandokumentasjonen relateres og refereres til dette 
detaljprosjekterte underlaget, og veiene benevnes med eksisterende G. A. Stouslands vei 
og K. G. Meldahls vei.  
 

 
Detaljprosjektert hovedveinett under bygging med navn på veier brukt i plandokumentasjonen 
 
Planforslaget grenser mot naturlige grenser i det prosjekterte hovedveinettet. Kant gang- og 
sykkelvei for veitraseene danner planavgrensning i øst, vest og nord. Det blir regulert inn 
avkjørsler både fra Glomboveien og fra K. G. Meldahls vei inn på planområdet. 
Planavgrensningen er her dratt til senter vei for å få med seg disse avkjørselsendringene i det 
prosjekterte veinettet. Sør for avkjørsel fra Glomboveien følger planavgrensningen 
eksisterende planavgrensning. Sør for planområdet blir eksisterende reguleringsplan 468 
Værste fremdeles gjeldende, og planavgrensningen følger formålsgrense mot K.G. Meldahls 
vei i eksisterende reguleringsplan.  
 
Omregulering formål i gjeldende reguleringsplaner:  
I reguleringsplanene for veitraseene følger planavgrensningen kant fylling / grøft og ikke kant 
gang- og sykkelvei. Dette medfører at formålet Offentlig vei; annen veigrunn i disse 
tilgrensende reguleringsplanene for veinettet omreguleres til utbyggingsformål i 
planforslaget). 
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REGULERINGSENDRING 2016:  
Tilstøtende veganlegg samt avkjørsler/interne veier er ferdig utbygd i tråd med gjeldende 
planer.  
 
Gaten som tidligere ble kalt Bjølstadforbindelsen heter nå Jens Wilhelmsens gate (fv. 108).  
Gaten som ble kalt Glomboveien heter nå Selma Nygrens vei (kommunal veg).  
G. A. Stouslands vei er fylkesvei (fv. 451). 
 
Øst for aktuelle planområde er det varslet oppstart av reguleringsendring for området 
Gangbroa – Værstetorvet – del av fylkesvei 108 – Åsgårdjordet (Plan-ID: 01061083).  
 
 
FORHOLD TIL NY PBL, NY KARTFORSKRIFT OG NY KU-FORSKRIFT (01.07.2009): 
 
Detaljplanen utføres etter ny plan- og bygningslov, og tegnes etter tegnereglene definert i ny 
kartforskrift.  

 
Planforslaget er vurdert opp i mot ny konsekvensutredningsforskrift. Planområdet danner 
naturlige grenser mot avklarte planområder; etablerte / ferdig prosjekterte veier på alle sider. 
Området vil hverken overskride 15000m2 BRA eller 500 mill. NOK i investerings-kostnader, 
og er arealbruksmessig i samsvar med overordnet plan, og følgelig trer ikke forskriftens §2 
punkt f (VEDLEGG 1) i kraft. Foreslått bygningsmasse innen planområdet overskrider 
5000m2, og følgelig utløses vurderingskrav opp mot §4 av  §3 punkt b (og tilhørende 
VEDLEGG 2). Ingen andre punkter under §3 vurderes utløsende. Innen planområdet ligger 
biotop 360 (registrert i rapport 1-1997 om biologisk mangfold i Fredrikstad Kommune). 
Lokaliteten er ikke nærmere gjennomgått i rapporten, utover at den er registrert.  Denne 
biotopen kan i utgangspunktet utløse forskriftens §4 punkt b, og det er derfor gjort en ny 
registrering av denne biotopen i forbindelse med planarbeidet. Det er ikke er funnet noen 
rødlistede arter og vegetasjonen i seg selv er vanlig og ikke verneverdig. Det vurderes derfor 
at §4 punkt b ikke utløser konsekvensutredningskrav etter § 3. Biotopen og vurderingen av 
denne tas særskilt opp i egen biologisk feltrapport (botanisk befaring i området ” Værste omr. 
7”) vedlegg 6. Ingen andre punkter under §4 vurderes utløsende, og følgelig er ikke planen 
utarbeidet med planprogram og konsekvensutredning. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Forskrift om konsekvensutredning (KU) er revidert i 2014, og reguleringsendringen er vurdert 
opp mot gjeldende forskrift (FOR-2014-12-19-1726). I samråd med planmyndighet 
Fredrikstad kommune er det vurdert at reguleringsendringen ikke utløser krav om KU: 
 
-Forskriftens § 2 d) fastsetter at detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål alltid skal konsekvensutredes. Området som omreguleres er 
allerede avsatt til utbyggingsformål, og er i tillegg delvis utbygd. KU-plikt utløses dermed ikke.  
-Forskriftens § 2 f) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid skal 
konsekvensutredes. I følge vedlegg I, punkt 24 utløses KU-plikt ved endringer som medfører 
over 15 000 m2 nytt areal til næring/tjenesteyting. Planen vil kun legge opp til ca 9 - 10 000 
nye m2 næring/tjenesteyting. KU-plikt utløses dermed ikke.  
-Forskriftens § 3 omfatter detaljregulering på inntil 15 dekar som innebærer endring av 
kommuneplan, og reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Ingen av delene er relevant for 
reguleringsendringen. 
 
Krav om formell konsekvensutredning etter forskriften utløses dermed ikke. 
Plandokumentene skal uansett redegjøre for hvordan reguleringsendringen påvirker 
omgivelsene og forholder seg til overordnede føringer.   
  
VEILEDERE, RETNINGSLINJER, RUNDSKRIV OG ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER 
SOM RELEVANT BAKGRUNNSMATERIALE FOR PLANARBEIDET  
 
RPR Barn og unges interesser i planleggingen / T-2-08 Rundskriv barn og planlegging: 
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Påpeker behovet for sikring av arealer brukt av barn mot støy, forurensing, trafikkfare og 
annen helsefare. Det skal settes av store nok arealer til lek og opphold, og til ulike typer lek til 
de forskjellige årstidene. Arealene skal kunne brukes av forskellige aldersgrupper og skal 
oppfordre til samhandling mellom barn og voksne. Rundskrivet foreslår en 
konsekvensvurderingsmetode for registrere og dokumentere barn og unges bruk.   

 
Detaljplanen forutsetter at uteoppholdsareal løses innen formålet i tillegg til i tidligere 
Fellesområde park – i ny plan definert som Grønnstruktur. Fordeler med å legge deler av 
uteoppholdsareal til grønnstrukturen der den ligger er distanse til hovedveinettet, 
tilgjengelighet fra lite trafikkerte veier samt varierte brukergrupper. Konsekvensvurderinger 
mhp barn og unges bruk  er nærmere beskrevet i kapittel 5. 
 

 
T-1459 Veileder Grad av utnytting: 
Veilederen inneholder utdypende forklaringer rundt definisjoner av utnyttelses-
beregningsmetoder og arealdefinisjoner. Foreslår blant annet krav til MUA for bestemt 
arealbruk (bolig, skoler, barnehager).  

 
Eksisterende tillatt grad av utnytting for område 7A / B (boligformål) er 35%BYA og for 7C 
(blandet formål) er 40%BYA. I planforslaget benyttes maksimal BRA iht veilederen, med 
presisering om at tenkte plan ikke skal regnes med. Da det i planen legges opp til et 
institusjonelt tilbud og ikke tradisjonelle boliger, og bygningsmassen defineres så tydelig av 
omkringliggende infrastruktur, legges det ikke inn MUA i planforslaget slik veilederen foreslår. 
 
1.Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2005 – 2009 / 2.Universell utforming og 
planlegging etter plan og bygningsloven / 3.Universell utforming og reguleringsbestemmelser: 
 
1. Handlingsplanen inneholder beskrivelse av hovedmål og strategier for å nå disse målene, 
hvilke virkemidler som kan benyttes for å få en bred og rask nedbygging av barrierer i 
samfunnet. I forhold til planlegging er medvirkning og evaluering av valg underveis viktige 
punkter å følge opp.  

 
Medvirkning råd for funksjonshemmede er beskrevet i kapittel 7 i beskrivelsen. 
 
2. Overordnede mål ifm reguleringsplanarbeid: Forslagsstillere oppfordres til å sikre kvalitet 
og utforming ved hjelp av konkrete bestemmelser (jf. §12.7-4) evt definere størrelses- og 
tilgjengelighetskrav der det er ønskelig å definere slike særbehov (jf. 12.7-5) 

 
Det er tatt inn en generell bestemmelse om  universell utforming som favner bredt, med 
rekkefølgebestemmelser som beskriver løsningsdokumentasjon i form av beskrivelse og 
detaljert utomhusplan i forbindelse med søknad og utførelseskrav før brukstillatelse gis. 
 
3. Gir en rekke eksempler på hvordan det kan gis føringer i planen og dokumentasjonsplikt i 
forbindelse med påfølgende byggesak. Det gis retningslinjer for utformingen av parkareal, 
mhp tilgjengelighet, oversiktlighet og plantevalg (ift miljøhemninger). Det gis retningslinjer til 
lekeareal slik at disse er tilgjengelig for alle. Utbyggingsavtale (krav om slik og definisjon av 
innhold) bestemmelsesfestes. Konsekvensvurderinger for universell utforming 
Rekkefølgebestemmelser for å sikre krav – ivareta medvirkning av grupper (råd for universell 
utforming). 

 
Se punktene over.    
 
T-1179 (1997) Estetikk i plan- og byggesaker: 
Veilederen tar for seg vanlige utfordringer, løsninger og virkemidler for å nå løsningene innen 
diverse tema som påvirkes av estetikk: landskapet, naturelementer, utbyggingsmønster, 
veinett / infrastruktur, byggs forhold til terreng / uteareal, tiltak på eksisterende bygg og 
anlegg og oppføring av nye bygg og anlegg. Den tar også for seg lovverket ift hvilke 
muligheter dette gir for styring / håndheving av estetikk. Mhp estetikkstyring i 



Detaljregulering, Del av GNR 423, BNR 2,  Værste                                            
BESKRIVELSE 

Utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 AS 16 av 70 

reguleringsplaner fokuseres det på detaljnivå og hvilke muligheter som finnes for styring, og 
hvordan dette påvirker estetikken i påfølgende byggesak. 

 
I detaljplanen følger bebyggelsesstrukturen det nye veinettet – etter samme mønster som 
bygg 34 (COWI-bygget) og sammen med planlagt bygningsmasse rundt kollen vil dette 
danne et karakteristisk helhetlig gaterom.  Bygningsstrukturen løser seg opp mot 
boligbebyggelsen på Åsgårdsfjellet og fletter seg inn i dette grønne landskapet. Grensesnittet 
plan / rammesøknad er tenkt slik at prosessene foregår parallelt (slik det nye regelverket 
åpner for). Dette gjør i sin tur at rammesøknaden vil fungere som illustrasjonsmaterialet for 
planen og at mange detaljeringspunkter i planen henviser til dokumentasjonskrav i 
rammesøknad. 
 
 
T-1267 (1998) Fortetting med kvalitet (grønnstruktur i planleggingen) / DN håndbok 23 
(2003): Grønn by...arealplanlegging og grønnstruktur: 
Veilederen T-1267 fortetting med kvalitet tar for seg hvilke grønnstrukturer er overordnet 
viktige og hvilken funksjon de har for dyre- og planteliv, luftkvalitet og bruk. Den gir eksempler 
mer i forhold til overordnede beslutninger i forhold til hvor og hvordan man skal fortette, heller 
enn løsninger innen begrensede områder slik denne detaljplanen.  

 
DN håndbok 23 Grønn by tar for seg  målet med å lage Grønn Plakat, en metode for å 
registrere natur- og landskapsverdier til hjelp ved grønnstrukturevalueringer i planleggingen. 
Grønn Plakat definerer forskjellige verdidatasett som bidrar til å utarbeide detaljerte temakart 
for natur, rekreasjon / friluftsliv og landskap.  

 
Fredrikstad kommune utarbeidet grønn plakat i 1997, med tilhørende temakart iht veilederen. 
Veilederen kom i 2003, og er samsvarende med dokumentasjonen som ligger i grønn plakat 
for Fredrikstad. I Grønn plakat er planområdet definert som område som ikke er 
grønnstruktur, men med biotop registrert som område med meget stor verdi for naturforhold. 
Planområdet er hverken beskrevet som viktig for deltemaene landskap eller rekreasjon. 
 
 
T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen: 
Veilederen beskriver støykrav til funksjoner som er definert som støysensitive, og 
retningslinjer for hvordan forskjellige støykilder skal behandles i plansaker. Det skal lages et 
støysonekart som definerer tre soner (rød, gul og grønn) med forskjellig behov for tiltak. Innen 
planområdet er det evt boliger som er definert som støysensitive, og de kan utføres uten tiltak 
dersom de ligger i grønn sone (Lden < 55dB). I gul sone (55dB < Lden < 65dB) må det 
vurderes tiltak for å støysikre boliger og utearealer. I rød sone (Lden > 65 dB) frarådes det å 
legge boliger.  
 
Dersom institusjonsformålet innen planområdet blir liggende i gul sone (definert som 
støysone), må det vurderes tiltak for å ivareta støykravene til slike formål (jf Vedlegg 5: 
Vurdering Trafikkstøy, omregulering Værste område 7b – 7c).  
 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Relevante nye/reviderte overordnede planretningslinjer siden opprinnelig reguleringsplan ble 
vedtatt i 2011:  
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520 (2012):    
er vedtatt av Miljøverndepartementet i 2012. Formålet med planretningslinjen er å forebygge 
helseeffekter av luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjene skal gi 
føringer for kommunens arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser 
etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med luftforurensning 
over gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av bebyggelse 
med forurensningsfølsom bebyggelse (derunder institusjon, som planen åpner for). 
Kommunene skal utarbeide kart som synliggjør områder utsatt for luftforurensning i form av 
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gule soner (vurderingssoner) og røde soner (områder der ny forurensningsfølsom bebyggelse 
bør unngås).  

I T-1520 punkt 4.1 understrekes det at retningslinjen ikke skal hindre fortetting og bærekraftig 
areal- og transportplanlegging i områder som allerede er avsatt til byggeområder i overordnede 
planer. Fortetting i sentrale byområder vil på kort sikt kunne medføre at bebyggelse etableres i 
forurensningsutsatte områder, mens det på lengre sikt vil bidra til redusert transportbehov og 
dermed mindre luftforurensning.  

Retningslinjens punkt 5.1 fastslår at alle reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning 
over de anbefalte grensene skal omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensning. 
Retningslinjen fastslår videre at det generelt ikke vil være behov for ytterligere beregninger i 
områder hvor det er utarbeidet luftsonekart, med mindre det skal etableres virksomhet med 
vesentlige virkninger for luftforurensningssituasjonen.  

Retningslinjens punkt 5.2 omtaler etablering av ny luftforurensningsfølsom bebyggelse. For å 
unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning lokaliseres der det er egnete lokalklimatiske forhold, med god luftkvalitet og 
utskifting av luft. Ny utbygging bør utformes slik at det ikke etableres nye stagnasjonsområder med 
opphopning av forurenset luft, for eksempel ved at luftgjennomstrømmingen i dalbunner 
forhindres. Samtidig er det viktig med fortetting for på sikt å redusere bilavhengigheten og dermed 
luftforurensningen. Spesielt i byområder vil det derfor være viktig å ha en avklart holdning til hvor 
slik bebyggelse lokaliseres for både å legge til rette for en samordnet areal- og transportplanlegging 
samtidig som det bør unngås å bygge denne type bebyggelse i de mest utsatte områdene. 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.  

 
Rikspolitiske retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et 
godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 
byutvikling. 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. Veksten i 
transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD - 
STEDSANALYSE 
 
Beliggenhet og avgrensning: 
Planområdet ligger sør for Bjølstadforbindelsen, og avgrenses i øst av Glomboveien. I øst 
grenser den til eksisterende G. A. Stouslands vei som opprustes i forbindelse med 
utbyggingen av Bjølstadforbindelsen. Eksisterende matevei for eneboliger på Åsgårdskollen 
(K. G. Meldahls vei) danner en naturlig grense mot planområdet nede på ”flaten” langs 
hovedveinettet. Planavgrensningen følger senter vei ved busslomme på Glomboveien og 
langs deler av K. G. Meldahls vei, for å regulere inn nødvendige avkjørsler til planområdet. 
 

 
Planavgrensning 
 
Arealoppstilling dagens arealbruk: 
AREALKATEGORI AREAL M2 (CA) 
Infrastruktur / arbeidsveier / opplagerflate veibygging / ubenyttet restareal Ca.12699 
Grønnstruktur Ca. 3108 
TOTALT AREAL PLANOMRÅDE 15807 
 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
 
Arealoppstilling dagens arealbruk: 
AREALKATEGORI AREAL M2 (CA) 
Bebyggelse (Helsehus) Ca. 5650 
Internveg, parkering, samferdselsanlegg Ca. 7338 
Grønnstruktur Ca. 2819 
TOTALT AREAL PLANOMRÅDE 15807 
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Tilstøtende arealer benyttes til eksisterende offentlig veiareal (i sør og øst) og er i ferd med å 
opparbeides til nytt offentlig veiareal (i vest og nord).  

 
Nåværende grøntarealer (skravert), med utstrekning grøntarealer fra ortofoto 2007(underliggende bilde) 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Planområdet er utbygd i 2012, i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

 
Utgangspunktet for reguleringsendring 2016: Planområdet er markert med blå linje. Flyfoto tatt 2014 viser dagens 
situasjon med bebyggelse og anlegg. Fylkesvegsystemet er utbygd i tråd med reguleringsplan.  
Planområdet fra vest: Innkjøring og bakkeparkering med snuplass. Helsehuset med nedkjøringsrampe til p-kjeller.  
Det kan bli aktuelt å bygge på deler av Helsehuset (grå takflater) med 1-2 etasjer.  
Helsehusets lavere del mot sør (med sedumtak, brune takflater) er ikke dimensjonert for framtidige påbygg og 
videreføres uendret. Øst i planområdet er det i dag opparbeidet parkeringsplass. Her planlegges et nytt, frittstående 
bygg med p-kjeller. P-kjelleren blir en utvidelse av eksisterende p-kjeller under Helsehuset.   



Detaljregulering, Del av GNR 423, BNR 2,  Værste                                            
BESKRIVELSE 

Utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 AS 20 av 70 

 
Landskap; topografi, solforhold, lokalklima:  
I sørvestlige del av planområdet ligger rester av edelløvskog, registrert som biotop 360 i 
Rapport 1-1997 Biologisk mangfold. Denne danner naturlig vegetasjon på en liten kolle helt i 
sør og som omkransning av denne, og består av relativt tett edelløvsvegetasjon (se biologisk 
feltrapport botanisk befaring i området ”Værste område 7”, vedlegg 6). Flaten mellom denne 
kollen og veien bærer preg av tidligere veitraseer og arbeidsveier for riksveiutbyggingen, 
lagerareal for masser ++ og bærer preg av å være under utvikling. Det meste er fri flate. I øst 
finnes rester av tidligere idrettsbane med sitt grusdekke. Flaten oppfattes derfor som åpen og 
ideell for bebyggelse. 
 

 
Illustrasjon kolle / flate 
 
Grunnforhold  
Stabilitet: 
I sørvestlige del av planområdet kommer fjell i dagen. Rundt kollen er det fare for lokaliteter 
med kvikkleire i en dybde opp til -1.5m under løsmassene som danner toppsjiktet. 
Indikasjoner på dette er funnet både på vestlig og østlig side av Åsgårdskollen, men det er 
ikke gjort konkrete undersøkelser innen planområdet. I forbindelse med byggingen av 
hovedveinettet er det gjort prøveborringer stedvis langs traseen. Ved rundkjøringen nord for 
planområdet er det målt ca 30m til fast fjell, og at toppsjiktet ned til ca. -1.5m er blandede 
kultmasser som i stor grad er brukt som oppfylling på Værste-området generelt.  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Etter at gjeldende plan ble vedtatt er kravene til vurdering av områdestabilitet og skredfare i 
reguleringsprosessen skjerpet. På bakgrunn av dette er det utarbeidet et geoteknisk notat 
(NGI, juni 2016). Notatet bygger på grunnundersøkelser foretaket gjennomførte i planområdet 
i forbindelse med oppføring av Helsehuset. I notatet (vedlegg 9) konkluderer NGI med at 
områdestabiliteten vurderes som god og at planområdet ikke er skredutsatt. I notatet 
beskrives også anbefalte tiltak for sikring av lokalstabilitet i byggefasen.  
 
Forurensning: 
Det er innen planområdet ikke gjort særskilte registreringer mhp forurensning. Værste har en 
rammeavtale med Fredrikstad Kommune, datert 20.04.07, som baserer seg på at man ved 
bygge- og anleggsarbeider følger betingelser / prinsipper beskrevet i ”Oppgraving og 
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behandling av forurenset grunn på Værste-området” fra mars 2007. I tillegg ble det i 2009 
utarbeidet spesielle og detaljerte prosedyrer for håndtering etter krav fra kommunen. COWI 
har rammeavtale med Værste med ansvar om å påse at alle krav fra myndighetene er oppfylt. 
Dette innebærer at ingen gravearbeider eller andre fysiske tiltak kan iverksettes før COWI er 
informert og grundigere undersøkelser er gjort. Normalt vil det være behov for undersøkelser 
når det skal gjøres inngrep i grunnen, noe som skyldes at mesteparten av grunnen på 
Værste-området kan anses som potensielt forurenset. I området under rundkjøringen på 
Bjølstadforbindelsen er det registrert oljeforurensing i grunnen – denne er fjernet i den 
utstrekning det har vært nødvendig for å kunne gjennomføre veiutbyggingen. Evt rester av 
denne lokaliteten og evt andre lokaliteter innen planområdet må rutinemessig registreres ifm 
fremtidige tiltak slik det er avtalt i rammetillatelsen med Fredrikstad Kommune. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
COWI har i 2011 undersøkt planområdet for grunnforurensning i forbindelse med utbyggingen 
av Helsehuset. I vestre del av planområdet (nå utbygd med Helsehuset) er tiltak gjennomført i 
tråd med gjeldende forskrift. I det østre området som nå ønskes utbygd viste prøvene 
tiltaksklasse 1 (”Meget god”). Dette stemmer godt overens med at området tidligere har vært 
en idrettsplass for FMV-området, og at det er dermed var lite sannsynlig å finne forurenset 
grunn her. (Vedlegg 10) 
 
Støy: 
Boligene langs K. G. Meldahls vei kommer forholdsvis tett på ny riksvei, særlig mot øst, og 
kan med fordel skjermes mot støy ved hjelp av mindre støysensitiv bebyggelse innen 
planområdet langs Bjølstadforbindelsen. Dette gjelder også barnehagen og dens utearealer. 
Det er utarbeidet en støyrapport med støysonekart som beskriver støypåvirkningen fra  
hovedveinettet inn på planområdet. Veistøy håndteres med en hensynssone i planforslaget, 
se egne punkter i beskrivelsen.  
 
Kulturminner: 
Det er ikke registrert bygninger eller anlegg innenfor plangrensen som gjør krav om vern på 
kulturhistorisk grunnlag, ei heller automatisk fredete kulturminner. Massene på flaten er 
omrotet og det er lite sannsynlig å finne rester fra eldre tid her.  
 
Naturforhold  
Registrerte verneverdige naturområder / biologisk mangfold: 
Det finnes en registrert biotop 360 edelløvskog innen planområdet. I rapport 1-1997 Biologisk 
mangfold (Fredrikstad Kommune) er denne biotopen registrert, men ikke utførligere beskrevet 
mhp innhold / viktighet / tiltak. Det er i forbindelse med planarbeidet blitt utarbeidet en 
biologisk feltrapport (botanisk befaring i området ”Værste omr. 7”) der biotop 360 er 
grundigere gjennomgått for å dokumentere artsmangfoldet. Konklusjon er at det ikke er 
funnet rødlistede arter i biotopen, men at de klassiske ballastplantene småtorskemunn og 
stripetorskemunn finnes stedvis innen området og kan gjøres til en attraksjon ifm 
uteoppholdsarealer. Det er sterkt ønskelig at en randsone langs svabergene i skogen mot 
vest bevares for å sikre grønnstrukturen med flora og fauna. På grunn av størrelsen og 
sårbarheten til grønnstrukturen er det ønskelig at det begrenses tilretteleggelse av turstier 
innen området. Feltrapporten er vedlagt (vedlegg 6).   
 
Eksisterende bebyggelse: 
Innen planområdet ligger ingen bygg med verneverdi. Et mindre murhus i utkanten av biotop-
området skal rives. Planlagte bygg vil som bygningsstrukturer følge riksveitraseen, og flette 
seg inn i  grøntstrukturen mot K. G. Meldahls vei. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Ovennevnte murhus er revet. Planområdet er nå delvis utbygd som beskrevet over, med 
høyere bebyggelse langs fylkesveien og lavere, oppdelte bygningsvolumer mot 
villabebyggelsen i sør.  
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Barn og unges bruk av området: 
Siden området ligger innenfor Værste-området og tidligere har vært stengt av / kontrollert 
område, har ikke barn og unge hatt lovlig tilgang til planområdet. I de senere år er denne 
sikringen av området fjernet, men planområdet har i all hovedsak vært benyttet til infrastruktur 
og midlertidig lagring og derfor ikke vært egnet til lek / rekreasjon. Kollen med vegetasjon er 
så tett at den i prinsippet fungerer som buffer heller enn som rekreasjonsareale. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Barn og unges bruk av planområdet i dag er hovedsakelig forbipasserende på gang-
/sykkelvei, bl.a. til barnehage, boligområder og kultur-/servicetilbud i området. Solrikt og 
skjermet leke- og uteoppholdsareal er opparbeidet innenfor parkformålet, og kan benyttes av 
barn/unge som bruker eller besøker planområdet.  

 
Opparbeidet uteoppholdsareal i parkformål. 
 
 
Trafikkforhold / sikkerhet: 
I forbindelse med utbygging av hovedveinettet, kommer ny gang- og sykkelvei langs hele 
vest-, nord- og østside av planområdet. Nye avkjøringer til planområdet vil skje fra 
Glomboveien og fra K. G. Meldahls vei og kryssene vil dimensjoneres etter Statens 
vegvesens håndbok 017. Adkomsten til planområdet fra K. G. Meldahls vei oppgraderes med 
fortau på nordlig side.  
 
Etter en gjennomgang av statens vegvesens håndbok 017 veg- og gateutforming, og med 
basis i inputdata fra Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune, 
settes følgende forutsetninger for dimensjoneringen av avkjørsler og internveier: 

- Glomboveien og Bjølstadforbindelsen - kategori S1; stamvei eller annen hovedvei 
med fartsgrense 60km/t, ÅDT = 0 – 12000.  

- Avkjørsel planområde / Glomboveien – kategori avkjørsel / A1; adkomstvei med 
fartsgrense 30-40km/t, ÅDT > 500 . 

- G. A. Stouslands vei – kategori Sa2: Samlevei med fartsgrense 50km/t, 4000 > ÅDT 
> 1500.  

- Avkjørsel planområde / K. G. Meldahls vei – kategori avkjørsel / A1; adkomstvei 
med fartsgrense 30-40km/t, ÅDT > 500. 

- K. G. Meldahls vei – kategori avkjørsel / A1; adkomstvei med fartsgrense 30-40km/t, 
ÅDT < 100. 
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REGULERINGSENDRING 2016:  
Det planlegges for mindre privatbiltrafikk til planområdet enn opprinnelig plan legger opp til. 
(Tillatt P-areal reduseres fra 9000 m2 til ca. 7000 m2, som omtrent tilsvarer utbygd p-dekning 
i dag.) Avkjørsler vil dermed være godt dimensjonert, og det er ikke behov for endring. 
 
Teknisk infrastruktur: 

 
Illustrasjon VA ++ (teknisk infrastruktur) 
 
Planområdet ligger innen konsesjonsområdet for fjernvarmetilknytning. Fjernvarmetraseen 
følger Bjølstadforbindelsen langs gang- og sykkelveien på nordside. Denne krysser 
Bjølstadforbindelsen rett øst for rundkjøringen, og naturlig påkoblingspunkt for planområdet 
ligger i nordvestlige hjørne av planområdet. Det ligger også et påkoblingspunkt i direkte 
forlengelsen av Gamle Beddingvei. Langs gang- og sykkelveien på sørside av 
Bjølstadforbindelsen legges det i forbindelse med utbyggingen ny vannledning (Ø400), 
spillvannsledning (Ø250), overvannsledning (Ø250).  
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Kraftforsyning eksisterende situasjon (rød/grå stiplet linje) 
 
Eksisterende kraftforsyning går over tomten (se rød-grå stiplet linje på illustrasjon), og må 
relokaliseres ved utbygging. Det er båndlagt arealer på Vegvesenets areal (under gang- og 
sykkelvei på sørsiden av Bjølstadforbindelsen) som en fremtidig trase for kraftforsyningen. 
For å forsyne ny bygningsmasse må det enten settes av egen tomt eller rom i bygningsmasse 
for nettstasjon (traforom, HS-anlegg og LS-anlegg). 
 
Da det tillates bygging i kant gang- og sykkelvei, både langs Bjølstadforbindelsen og 
Glomboveien, er det viktig at det i forbindelse med bygging gjøres evt nødvendig påvisning av 
den tekniske infrastrukturen (ved usikkerhet om posisjon) og at det utføres tiltak i forbindelse 
med bygging (t.eks spunting) som sikrer stabiliteten til den tekniske infrastrukturen og letter 
vedlikeholdet i ettertid (oppgraving).   
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Nettstasjon/strømforsyning er etablert i planområdet ved utbygging av Helsehuset.  
Fjernvarme og kommunal VA er bygd ut i området. Illustrasjonen under viser hvordan 
foreløpig skisseprosjekt for ny bebyggelse forholder seg til disse. I nordøstre hjørne av 
planområdet ligger VA innenfor regulert byggegrense. Behov for flytting av anlegget skal 
avklares med Fredrikstad kommune.   
 

 
 
Utbygd fjernvarmeanlegg og VA i området.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
AREALBRUK: 
§12.5-1. Bebyggelse og Anlegg; 1900 Tjenesteyting / institusjon / forretning / kontor / 
parkeringshus: 
Detaljplanen åpner for relativt bred miks av arealer innen planområdet, og spesifiserer i liten 
grad innbyrdes forhold arealbruken – dette for å opprettholde en så fleksibel plan som mulig. 
Området er attraktivt for flere varianter av sambruk funksjonsmessig og det vil være uheldig å 
låse bruken på plannivå, men heller åpne for variasjoner som illustreres og godkjennes på 
rammesøknadsnivå. 
 
§12.5-2. Samferdselsanlegg; 2011 Kjørevei, 2012 Fortau, 2015 gang- og sykkelvei, 2019 
Annen veggrunn – grøntareal, 2073 Kollektivholdeplass: 
For å sørge for tilgang til planområdet opparbeides det avkjøring fra Glomboveien. Denne 
endringen i prosjektert veitrase medfører endringer i prosjektert busslomme, gang- og 
sykkelvei, samt grøntareal mellom disse. Både for denne busslommen og busslomme langs 
Bjølstadforbindelsen reguleres det inn formålsflater for leskur innen planområdet. Plassering 
av leskur er lagt optimalt med hensyn til universell utforming. 
 
Det reguleres også inn avkjørsel til planområdet fra K. G. Meldahls vei. Innen planområdet på 
nordsiden av denne stikkveien reguleres det inn et fortau for å ta økt fotgjengertrafikk inn på 
planområdet fra øst. 
 
Planavgrensningen strekker seg ut til senter vei på Glomboveien og K. G. Meldahls vei i den 
utstrekning det er nødvendig der avkjørslene påvirker veitraseene utformingsmessig og 
eksisterende kryssutforminger endres.  
 
§12.5-3. Grønnstruktur; 3050 Park, 3060 Vegetasjonsskjerm: 
I gjeldende reguleringsplan for området ligger biotop 360 inkludert i et parkareal i sørvestlige 
del av planområdet. Iht betegnelser i ny PBL og kartforskrift endres denne nå til 
Grønnstruktur park. Det defineres også en hensynssone ( som beskriver mer detaljert 
forholdet park / biotop). Formålsgrensen gis en mer hensiktsmessig grense tilpasset 
utbyggingsforslag på planområdet.  
 
I forlengelsen av parken legges en grønnstruktur vegetasjonsskjerm i 4m bredde langs 
eksisterende K. G. Meldahls vei frem til avkjørselen inn på planområdet i øst. Det finnes i dag 
vegetasjon og trær langs veien som med fordel kan forsterkes som en slik 
vegetasjonsskjerm. I tillegg beveger veitraseen seg i høyden i forhold til flaten mot 
hovedveinettet, og denne høydeforskjellen er vanskelig å oppta annerledes på en estetisk 
god måte. En slik grønn buffer mot den relativt sett storskala bebyggelsen planlagt langs 
hovedveinettet vil være et godt miljøtiltak for eneboligene langs K. G. Meldahls vei.  
 
Planens utstrekning og arealer: 
AREALKATEGORI AREAL M2 
1900 Bebyggelse og anlegg: Tjenesteyting / Forretning / Kontor / Bolig / P-hus 11307 
2011 Samferdselsanlegg: kjøreveg 755 
2012 Samferdselsanlegg: fortau 224 
2015 Samferdselsanlegg: gang- og sykkelveg 401 
2019 Samferdselsanlegg: annen veggrunn - grøntareal 165 
2073 Samferdselsanlegg: kollektivholdeplass 136 
3050 Grønnstruktur: park 2 513 
3060 Grønnstruktur: vegetasjonsskjerm 306 
TOTALT AREAL PLANOMRÅDE 15807 
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Illustrasjon formålsflater 
 
BEBYGGELSE: 
Bebyggelsens volum / areal: 
Det er lagt opp til en fleksibel ”formel” for hvordan bygningsmassen langs hovedveinettet 
både kan opprettholde en fleksibilitet i forhold til uttrykk, selv om den får en helhetlig karakter. 
Bygningsmassen langs Bjølstadforbindelsen og Glomboveien styres etter følgende matrise: 
Den fremtredende høyden langs Bjølstadforbindelsen (minimum 50% av arealet) settes til 
maks. kotehøyde +18.5m. I tillegg kan  bygningsmassen punktvis økes til maks. kotehøyde 
+26.5m, som avvik i formen (maks. 15% av arealet). Det resterende arealet utføres enten 
med kotehøyde +18,5m eller som kutt ned i formen, dvs at det stedvis er færre etasjer og 
inntrukne takterrasser / uterom / mellomrom. Dette grepet vil medføre en mer oppbrutt 
bygningskropp og dermed bedre utsikt fra boligene langs K. G. Meldahls vei gjennom 
bruddene i bygningsmassen. Kuttene kan også trekkes helt ned til bakken og dermed danne 
separate bygningskropper. Dette grepet gir stor overordnet formfleksibilitet.  
 
Bygningsmassens form danner kontinuerlig fasadeliv mot Bjølstadforbindelsen som viktigste 
estetiske målsetting.  
 
Bygningsmassen kan med fordel oppstykkes og trappes ned mot grønnstruktur og K. G. 
Meldahls vei, da denne har et grønt småskalapreg i kontrast mot store bygninger langs 
hovedveinettet. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Helsehuset:  
For Helsehuset videreføres opprinnelig reguleringsbestemmelse om at den fremtredende 
høyden langs Jens Wilhelmsens gate og Selma Nygrens vei (minimum 50 % av BYA) skal 
ligge på maks. kotehøyde + 18,5 m (4 etasjer), og at inntil 15% av BYA kan gå opp til kote 
+26,5 m (6 etasjer). Det resterende arealet utføres enten med kotehøyde + 18,5 m eller som 
kutt ned i formen, dvs. at det stedvis er færre etasjer og inntrukne takterrasser / uterom / 
mellomrom. 
 
Helsehusets øst- og vestfløyer er dimensjonert for påbygg, og kan bygges på med 1-2 etasjer 
innenfor de opprinnelige høydebestemmelsene. De lavere bygningsfløyene mot sør er ikke 
dimensjonert for påbygg, og skal videreføres uendret. 
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For Helsehuset tas det inn en tilleggsbestemmelse om at tekniske rom på tak tillates over 
maks. gesimshøyde, men ikke over 6.etasje. Dette er en oppdatering slik at planen blir i tråd 
med faktisk og godkjent bebyggelse.   
 
Nytt bygg:  
For nytt, frittliggende bygg øst i planområdet foreslås nye høydebestemmelser som gir en 
variasjon i høyde og fasadeuttrykk, tilpasset bygningens henvendelse mot ulike bygde og 
naturgitte omgivelser.  
 
Det er i tillegg tatt inn ny bestemmelse om opptrapping fra maks. 4 etasjer i øst til maks. 6 
etasjer i vest.  
 
Fordeling av høyde nytt bygg:  
Minimum 25 % av BYA skal ha maks 4 etasjer (mot øst) 
Maksimum 30 % av BYA kan ha 6 etasjer (mot vest).  
Resterende andel av BYA kan ha inntil 5 etasjer.  
 
Terrenget og tilstøtende veg/fortau stiger mot øst i planområdet, og overkant gulv 1. etasje i 
nytt bygg vil ligge 0,5 – 1 m høyere enn Helsehuset.  For nytt bygg settes derfor maks. 
kotehøyde for 4.etasje til +19,5 m, for 5.etasje til + 23,5 m og for 6. etasje til +27,0 m. 
 
Planforslaget viderefører opprinnelig reguleringsbestemmelse om at uttrykket av 
bygningsmassen mot sør skal oppfattes fragmentert, oppdelt og tilpasset den lavere 
bebyggelsen sør for K. G. Meldahls vei. Det er tatt inn et tillegg til bestemmelsen om at dette 
skal løses ved variert materialbruk og høydevariasjon.  
 
Perspektivene under illustrerer en opptrapping fra maks. 4 etasjer mot øst til maks 6 etasjer 
mot vest. Illustrasjonene viser en maksimal størrelse for 5. og 6. etasje. De viser også en 
løsning for fragmentert, oppdelt og tilpasset volumoppbygging mot sør.  
 
I skisseprosjektet er dette løst ved at de sydlige delene av bygget er trappet ned en etasje i 
forhold til nedtrappingen av hovedvolumet. Den sydlige delen av bygget har 3 etasjer 
nærmest barnehagen, et midtparti i 4 etasjer, og 5 etasjer mot vest, hvor avstanden til 
småhusbebyggelsen er størst.  
 
Tomten har en begrenset dybde (gitt av avstanden mellom Jens Wilhelmsens gate og K. G. 
Meldahls vei). For å oppnå funksjonelle planløsninger i bygget er det begrenset hvor dyp den 
nedtrappede, sydlige delen kan være, men skisseprosjektet viser at ca. 5 meter er løsbart, 
dvs. ca ¼ av bygningens totale dybde. Dette vil gi en tydelig effekt. For å bidra til at uttrykket 
av den sørlige delen oppleves fragmentert og oppdelt kan fasaden ”dekomponeres” 
ytterligere ved hjelp av variert farge, glans, struktur og materialbruk. Vindusplassering og 
inntrukne partier (relieffvirkning) kan også bidra til at den oppleves fragmentert og oppdelt.   
 
Detaljert utforming innenfor bestemmelsenes rammer avklares i byggesaken.  
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Illustrasjon: Eksempel på volumutforming av nytt bygg i tråd med foreslåtte reguleringsbestemmelser.  
Bygningshøyden er lavest mot barnehagen i sørøst, og trappes opp mot Stadion i nordvest.  
Fasade øst mot G. A. Stouslandsvei (fv. 451) er vist med maks 4 etasjer. Det er vist en nedtrapping til 3 
etasjer nærmest barnehagen. Fasade øst tilpasser seg dermed COWI-byggets gavlvegg (4 etasjer) på 
motsatt side av Jens Wilhelmsens gate og barnehagen (2 etasjer, plassert høyere i terrenget) på 
motsatt side av K. G. Meldahls vei.  
Fasade sør mot K. G. Meldahls vei er trappet opp vestover, fra 3 etasjer nærmest barnehagen, til 5 
etasjer nærmest Helsehuset.  
Fasade nord mot Jens Wilhelmsens gate er trappet opp vestover fra 4 til 6 etasjer. Fasade vest mot 
Helsehuset blir da 5-6 etasjer. 
 
 

 
Sett fra Jens Wilhelmsens gate mot vest. Nytt bygg til venstre. Fasade mot øst er 3-4 etasjer. COWI-
bygget til høyre er i 4 etasjer. Helsehuset ses i bakgrunnen.  
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Høyeste del av nytt bygg plasseres dermed mot vest. Dette gir minst innvirkning på lysforhold 
for omkringliggende bebyggelse og byrom. Samtidig gir dette en markering langs forbindelsen 
via gaten Stadion mot elva. Denne forbindelsen har fått økt bruk etter etablering av nytt 
fergeleie. Framtidig etablering av park / lekeplass ved fergeleiet, samt etablering av 
tjenesteyting i planområdet vil også bidra til økt bruk av denne fotgjengeraksen. 
Opprinnelige reguleringsbestemmelser for Helsehuset åpner for tilsvarende høyere 
bebyggelse (6 etasjer) ut mot Værstebro-aksen. I gangbroaksen planlegges det også et 
høyere bygg som fondmotiv sør for Værstetorvet, på samme måte som Fokusgården danner 
fondmotiv nord på Stortorvet. 
 

 
Høyere bebyggelse langs forbindelser/adkomster fra elverommet.  
 

 
Perspektiver sett fra rundkjøringen ved Værstebroa. Eksisterende bebyggelse vist med lys grå farge. 
Framtidig påbygg og nytt frittliggende bygg vist med mørkere farge.   
 



Detaljregulering, Del av GNR 423, BNR 2,  Værste                                            
BESKRIVELSE 

Utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 AS 30 av 70 

 
Perspektiv sett fra Værstebroa. Helsehuset i forgrunnen med påbygg mot vest, nytt bygg i bakgrunnen.  
 
Opprinnelig intensjon om kontinuerlig fasadeliv mot Jens Wilhelmsens gate videreføres med 
hensyn til byggelinje. Samtidig er det uheldig om fasadestrekket oppleves langt og monotont. 
Nytt krav om at bebyggelsen skal deles i to separate bygg vil motvirke dette. Mellomrommet 
gir forbipasserende sikt mot Åsgård og elverommet, det gir en fotgjengerprioritert 
plassdannelse mellom bygningene, og det viderefører gangforbindelsen fra fergeleiet 
/elverommet. Dette mellomrommet, kombinert med variert bygningshøyde og mindre, 
tilbaketrukne fasadepartier, vil dele strekket langs Jens Wilhelmsens gate opp i ulike 
sekvenser og forhindre et monotont preg langs gaten.  
Bygningsvolumene mot sør på Helsehuset er ikke dimensjonert for påbygg, og skal 
videreføres med dagens lave høyde (2-3 etasjer). Dette gir en nedtrapping av 
bygningsmassen mot sør og tilpasning til villabebyggelse og grønnstruktur på Åsgård. 

 
Prinsippskisse for volumoppbygging mot hovedveinettet og mot sør. De lavere delene mot sør på 
Helsehuset og barnehagen bidrar til en nedtrapping av bygningshøyde mot den mer småskala 
boligbebyggelsen på Åsgård.  
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Form og materialvalg danner en nyfortolkning av værste-områdets eksisterende karakter, 
med store lyse volumer, enkel men generøs hulltaking og kontraster mellom røffe og glatte 
flater. Se illustrasjoner rammesøknad, vedlegg 7. 
 
Da det legges opp til relativt stor frihet / fleksibilitet mhp form blir materialbruk viktig for å 
skape helhet innen området. Det legges opp til en materialpalett med egenkarakter som 
binder sammen bygningsmassen – betong (inklusive mur og puss), metall og glass med 
varierende farge / gjennomsiktighet. I tillegg kan man benytte natursten og tre som 
sekundære materialer for å poengtere innganger, avvik i form (ved for eksempel kutt / 
hagerom / terrasser) og solavkjerming.  
 

 
Illustrasjon volumstudie sett fra nord med relasjon til resten av Værste-området 
 

 
Illustrasjon volumstudie sett fra sør-vest med relasjon til resten av Værste-området 
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Terrengsnitt med relasjon elv – stadion – planområdet – boligbebyggelse 
 
 
 
Bruk / fordeling: 
For å ivareta en så fleksibel plan som mulig, spesifiseres ikke konkret noen %-vis fordeling av 
arealene innenfor de blandede formålene. Flere scenarier er under vurdering mhp 
brukssammensetning av bygningsmassen, og det er derfor uheldig å låse planen til en 
fordeling man dermed ville kunne måtte søke dispensasjon fra. Forretningsareal begrenses til 
1. etasje.  
 
Det scenariet for bruk som er mest aktuelt er en kombinasjon av offentlig og privat 
tjenesteyting, og til denne bruken supplerende funksjoner. Dette kan være både av 
næringskarakter (apotek eller andre utsalgssteder / grossister for tjenesteytingsrelaterte 
produkter, private servicetilbud til brukere), eller tilbud av oppholdsmessig karakter med 
varierende grad av service knyttet til seg (for eksempel sengeavdeling med lovpålagt 
heldøgnspleie og rehabilitering). I utgangspunktet er det derfor ikke snakk om opphold som i 
tradisjonell forstand vil utløse behov for leke- og uteoppholdsareal, da målgruppen har 
varierende pleiebehov og tidshorisont for oppholdet.  
 
Det er en pågående diskusjon om hvor fremtidig sentrumsplansavgrensning i Fredrikstad skal 
gå (jf. utlysing av planprogram for rullering av sentrumsplan med analyseområde). 
Planområdet ligger potensielt slik at det kan innlemmes i en naturlig fremtidig 
sentrumsforståelse i Fredrikstad, selv om det per i dag ikke er del av det definerte 
sentrumsområdet. Størrelsen på forretningsarealet er derfor satt til ikke å overskride det som 
er kravsdefinert i gjeldende regional plan (ATPNG / Fylkesplan) eller sentrumsplan / arealdel 
til kommuneplan. På denne måten risikeres ikke at planen kan komme i konflikt med 
fremtidige overordnede retningslinjer om kjøpesenteretableringer i Fredrikstad Kommune. Det 
er antatt at forretningsandelen ikke vil overstige 3000 m2 (jf. kjøpesenterbestemmelsen). 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Overordnet planstatus for planområdet er endret siden planen ble vedtatt i 2011, jf. kapittel 2. 
Planområdet ligger nå innenfor sentrumsgrensen, men omfattes ikke av sentrumsformål i 
byområdeplanen. Her kan det kun etableres kjøpesenter dersom reguleringsplan åpner for 
det. Reguleringsbestemmelsene begrenser forretningsareal til de til en hver tid gjeldende  
kjøpesenterbestemmelser. Det tas fremdeles sikte på at forretningsdelen i planområdet ikke 
kommer til å overstige 3000 m2 totalt som er gjeldende arealgrense for kjøpesenter, og 
reguleringsbestemmelsen videreføres uendret.   
 
Antall arbeidsplasser 
Det er vanskelig å tallsette antall arbeidsplasser bygningsmassen vil generere. Det stilles 
derfor krav til beskrivelse av dette ifm rammesøknad og dokumentasjon / illustrasjon av 
løsninger tilpasset en mer definert miks av bruk. Som inngangsdata for trafikkberegninger 
legges det opp til et alternativ med stor grad av tjenesteyting / kontor, men også et alternativ 
med større miks av tjenesteyting / forretning / kontor og institusjon.  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Antall arbeidsplasser og besøkende: Se under avsnitt om parkeringsløsning.  
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Bebyggelsens plassering / utforming 
Bebyggelsen følger utbyggingsmønster som COWI-bygget og legger opp til, med en 
byggelinje som følger riksveiens gang- og sykkelveitraseer. Dette gjør at Bjølstadforbindelsen 
får mer karakter av bygate enn av landevei. Veigeometri og volumkonstellasjoner langs veien 
bygger opp under den samme karakteren –storskala bygningsmasse som danner et definert 
gaterom med visse artikulerte brudd (f.eks. stadionkomplekset pga sin historisk definerte 
plassering). Det er sammenfall mellom formålsgrense og byggegrense mot Glomboveien og i 
kurve mot rundkjøring, og sammenfall mellom formålsgrense og byggelinje mot 
Bjølstadforbindelsen (rett parti etter kurve i rundkjøring). 
 

 
Illustrasjon byggelinjer og byggegrenser 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Ved oppføring av Helsehuset i 2012 ble bygget vedtatt flyttet ca 60 cm inn fra regulert 
byggelinje mot Jens Wilhelmsens gate. Dette av hensyn til teknisk infrastruktur i fortau.  
 
Det nye, frittliggende kontorbygget skal plasseres i regulert byggelinje mot Jens Wilhelmsens 
gate, men det er tatt inn ny reguleringsbestemmelse som presiserer at inntrukne partier 
tillates. Dette vil bl.a. gi rom for tilbaketrukne, overdekte inngangspartier, ventesone ved 
kollektivholdeplass, og evt. uteoppholdsareal eller dybdevariasjon i fasaden.  
 

 
Sett fra fortauet utenfor Helsehuset mot nytt bygg. COWI-bygget til venstre.  
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Grad av utnytting 
Utnyttelsen innen blandet formål T / I / F / K / P er satt til 15000m2 BRA bygningsmasse over 
bakken, unntatt parkeringsareal og evt overdekt areal. Sammen med høydebestemmelsene 
gir dette en tydelig og enkel forutsetning for bygningsmassen, i tillegg til at man opprettholder 
fleksibilitet i hvordan formuttrykket og parkeringen håndteres. Den beskrevne utnyttelsen gjør 
at utbyggingen oppfattes som en naturlig del av gateløpet Bjølstadforbindelsen. Det settes en 
øvre grense på 9000m2 BRA for parkeringarealet, noe som utgjør plasser og nødvendig 
trafikkareal for ca 270 biler i bygningsmasse / kjeller. Dette arealet ligger i overkant av 
sannsynlig behov. Parkeringen kan løses både i kjeller, på bakke eller i parkeringshus.  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Tillatt utnyttelse innen formål T/I/F/K/P økes fra 15 000 til 25 000 m2 BRA bebyggelse over 
bakken, unntatt parkeringsareal og evt. overdekket areal. Øvre grense for BRA 
parkeringsareal reduseres fra 9000 til 7000 m2 BRA.  
For nærmere redegjørelse, se avsnitt om bebyggelse og parkeringsløsning.  
 
Gesims og mønehøyder 

 
Terrengsnitt med etasje- og kotebegrensninger 
 
Maks tillatt gesimshøyde er C +18.50 / +26.50 M (NN1954). Dette medfører 4 og 6 etasjer 
som sannsynlige etasjetall. Dette (sammen med minimums gulvhøyde for 1.etasje) gir en 
gjennomsnittshøyde på 4m per etasje, noe som tar opp i seg varierende behov for 
etasjehøyder som den blandede bruken innen formålet åpner for. 
 
Da landskapsrommet langs ny kjørebro og forlengelsen (fremtidig fylkesvei mot Hvaler) blir et 
bredt landskapsrom tåler dette en høyere bygningsmasse. Definert kotehøyde gesims gir et 
harmonisk helhetsinntrykk der bygningsmassen forholder seg til både bygningshøyder nord 
for Bjølstadforbindelsen generelt og stadionanlegget spesielt. Det åpnes allikevel i 
planforslaget for en høyere bygningsmasse stedvis artikulert, da ”hovedveinettslandskapet” 
tåler dette og at det kan være med på å skape variasjon langs veitraseene.  
 
Langs Bjølstadforbindelsen defineres kotehøyder gesims av bebyggelse på nordside av 
riksveitraseen (COWI-bygget har gesims kote 17.95) da denne tar opp i seg antikvariske 
ønsker om relasjon til administrasjonsbygget (høyden på byggene skal ikke rage opp og 
forstyrre fjernvirkningen av administrasjonsbygget). Antall etasjer, og ikke eksakt kotehøyde, 
er valgt styrende da gateløpets bredde gjør at avvik på kotehøyden på +/- 0.5m ikke er 
merkbar på tvers av veien. Det er viktigere med en kotehøyde som underbygger 
bruksvariasjonen som planen legger opp til og er romslig ift etasjehøyder.  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Det er i arbeidet med å utvikle bygningsmassen langs Jens Wilhelmsens gate gjort nye 
vurderinger av estetiske forutsetninger og byrommets tåleevne mht. høyder og proporsjoner. 
Opprinnelig plan legger fokus på jevn kotehøyde langs Jens Wilhelmsens gate og relasjonen 
til administrasjonsbygget på kollen som styrende for maksimale høyder.  
 
Etter at Helsehuset og COWI-bygget er oppført er det blitt tydeligere at den betydelige 
bredden i veisnittet gjør at området sør for fylkesveien tåler noe større variasjon i 
bygningshøyder enn opprinnelig plan legger opp til. Relasjonen mellom planområdet og  
administrasjonsbygget varierer langs veistrekket, og blir mindre tydelig vestover. Økt 
variasjon i bygningshøyde vil bidra til et heldigere forhold mellom gatebredde og 
fasadehøyde, gi et mer bymessig preg i området og et mindre monotont bylandskap. 
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Hensynet til bygde og naturgitte omgivelser har gitt føringer for utforming av 
høydebestemmelser for nybygget. Bygningens laveste del skal plasseres mot øst, hvor 
relasjonen til den lavere barnehagen, COWI-bygget og kollen med administrasjonsbygget i 
dag er tydeligst. 
 
Midtre del av nybygget foreslås med 5 etasjer mot Jens Wilhelmsens gate. Dette er lavere 
enn gesimsen på administrasjonsbyggets sidefløyer (se illustrasjon under).  
 
Den høyeste delen av nybygget (6 etasjer) får en avstand og plassering i forhold til 
administrasjonsbygget som ikke vil gi vesentlige konsekvenser for sikt/hensyn til 
kollen/administrasjonsbygget i bylandskapet.   
 
For Helsehuset videreføres opprinnelige høydebestemmelser uendret. Disse gir rom for de 
påbygg som kan bli aktuelle i framtiden.  

 
Perspektiv fra G. A. Stouslandsvei (fv. 451). Fra venstre: Barnehagen, nytt bygg i planområdet, COWI-
bygget og kollen med administrasjonsbygget.  
 
 
 

 
Snitt gjennom østre (laveste) del av nytt bygg.  
 
 
 
 

 
Snitt gjennom midtre del av nytt bygg.    
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Soldiagram – Ny bebyggelse i planområdet vil hovedsakelig kaste skygge på tilstøtende vegareal.  
 
 
 
 
 

 
Fasade mot Jens Wilhelmsens gate. Helsehuset til høyre (grått). Ny bebyggelse vist med mørkere 
farge. Illustrasjonen viser ulike scenarier for påbygg Helsehuset i tråd med opprinnelige 
høydebestemmelser.  
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Sikt fra gaten Stadion mot Åsgård mellom nytt bygg og Helsehuset. Til høyre; inngangstrapper til 
stadion.  
 
Gulvhøyde 1. Etasje er satt til minimum C +2.5 m (NN1954) for å ivareta mulig flom / 
oversvømmelse i et lengre planleggingsperspektiv. Da området er innlemmet i NVEs 200-års 
flomsonekart, skal det for etasjer under kote +2.5m vurderes tiltak som sikrer disse etasjene 
mot flom.  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Bestemmelsen om høyde gulv 1.etasje videreføres uendret, i tråd med byområdeplanens 
minstekrav. Helsehuset er oppført med kotehøyde gulv 1.etasje +2,5 m. Nytt frittliggende 
bygg vil få kotehøyde gulv 1.etasje på min. kote +3 m på grunn av topografiske forhold.  
 
Balkonger / takterrasser 
Taket på de lavere byggene (mellomrommene) skal gis en tiltalende estetisk utforming, og 
kan tas i bruk som takterrasser som supplement for parken i sørvestlig hjørne på 
planområdet. Evt tekniske installasjoner på de lavere takene bør unngås, men gis en 
tiltalende utforming, tilpasset at takene blir mulige bruksflater. Det er ellers ikke foreslått 
ytterligere balkonger eller større elementer som stikker ut av fasaden, men evt slike uterom er 
foreslått inntrukket i bygningsformen eller ligger i mellomrom mellom bygningskropper. 
 
Antikvariske hensyn 
Innen planområdet finnes ingen bygg eller anlegg med antikvarisk verdi. I tilstøtende områder 
ligger stadionanlegget og administrasjonsbygget som begge er bygningsmasse med 
opprinnelig verneverdi. Forholdet til administrasjonsbygget har vært implementert i 
byggesaken for COWI-bygget, og på planområdet følger gesims- og mønehøydesetting langs 
Bjølstadforbindelsen dette. 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Forholdet til administrasjonsbygget er omtalt i avsnitt over om gesims-/mønehøyde.   
 
Minste felles uteoppholdsareal; MUA 
Det er ikke krav til noe minste uteoppholdsareal for formålene som er foreslått. 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Det planlegges ikke nye funksjoner som er spesifikt rettet mot barn/unge, og bolig inngår ikke 
i reguleringsformålet. Unge brukere/besøkende til planområdet er sikret et romslig, solrikt og 
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skjermet leke-/uteoppholdsareal i det opparbeidede området i tilknytning til parken. Forslag til 
reguleringsendring sikrer i tillegg en ny, fotgjengerprioritert gate/plass mellom Helsehuset og 
nytt bygg i planområdet, som planlegges med soner for opphold og beplantning. På bakgrunn 
av dette endres ikke krav til leke- og uteoppholdsareal i planområdet.  
 
PARKERINGSLØSNING: 
Ettersom tomten gradvis bygges ut, løses parkeringsbehovet underveis for hvert 
utbyggingstrinn. Utbyggingene defineres i rammesøknader, og her vil mer presist defineres 
hvordan parkeringskrav for aktuell arealbruk løses. I utgangspunktet legges parkering på 
bakkenivå, og etter hvert som flaten bygges ut løses parkeringskravet i underetasje i 
bygningsmassen. Det kan også legges parkering i eget parkeringshus innen formålene. Det 
legges opp til to hovedscenarier for bruk, som begge gir en parkeringsmengde på ca 270 biler 
(området ferdig utviklet). Dette er brukt som inngangsdata for dimensjonering av kryss (jf. 
Vedlegg 4: Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad Kommune). 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
 
BILPARKERING:  
I planområdet før reguleringsendring er det ca. 15 000 m2 BRA bebyggelse og 234 p-plasser, 
hvorav 13 er HC-plasser. Dette tilsvarer 1,6 p-plass per 100 m2 BRA bebyggelse, og 5,5 % 
HC-plasser.  
 
Reguleringsendringen vil legge til rette for ca 10 000 m2 BRA ny bebyggelse i planområdet, 
uten å øke bilparkeringsdekningen. Bakkeparkering øst for Helsehuset (47 p-plasser) 
plasseres i kjeller under nytt bygg.  
 
Under følger en utredning og vurdering av parkeringsbehovet innenfor planområdet: 
 

• Beregning ut fra gjeldende reguleringsplan:  
I gjeldende reguleringsplan er det beregnet at 15 000 m2 BRA bebyggelse gir behov for ca. 
270 p-plasser. Ny bebyggelse på 10 000 m2 BRA med tilsvarende bruk vil dermed gi behov 
for ytterligere 180 parkeringsplasser, dersom opprinnelig p-beregning legges til grunn.  
 

• Beregning ut fra krav i byområdeplanen: 
P-beregning for 10 000 m2 nybygg, fordelt på 8000 m2 frittliggende nybygg og 2000 m2 
påbygg Helsehus:   
 
 Nybygg  

frittliggende  
Påbygg 
Helsehuset 

Totalt P-krav ihht. byområdeplan 

Kontor, 
tjenesteyting 
og/eller 
sengepost* 
 

7750 m2 BRA 2000 m2 BRA 9750 m2 BRA 1 pl pr. 100 m2 BRA  
= 97,5 plasser 

Forretning 
 

250 m2 BRA - 250 m2 BRA 1,5 pl. pr. 100 m2 BRA  
= 3,75 plasser 

TOTALT 8000 m2 BRA 2000 m2 BRA 10 000 m2 BRA  101 plasser 
 

*Sengepostavd. har tilsvarende parkeringsbehov som kontor (iflg. trafikkutredning COWI, vedlegg 4). 
 
Ny bebyggelse på 10 000 m2 vil ihht. byområdeplanen utløse krav om 101 nye plasser. Fra 
før er det 234 plasser. Til sammen blir dette altså 335 plasser i planområdet, dersom 
byområdeplanens p-krav legges til grunn.  
 

• Beregning ut fra faktisk bruk, erfaringstall:  
P-DEKNING FØR REGULERINGSENDRING:  
I følge tellinger og beregninger er i gjennomsnitt ca. 1350 personer innom Helsehuset daglig. 
(250 ansatte + 1100 brukere/besøkende).  
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Etter flere års drift er erfaringen at det er god p-kapasitet og aldri fullt, verken på 
bakkeparkering eller i p-kjeller. På presstidspunkter er ca 70 % av plassene i p-kjeller og 80 
% av plassene ute opptatt. 1350 personer benytter altså inntil 170 p-plasser i planområdet.  
 

-> Det tilsier at 1 p-plass per 8 personer er tilstrekkelig i planområdet per i dag. Nytt 
bygg antas å få tilsvarende eller lavere besøksfrekvens med bil sammenlignet med 
Helsehuset. 1 plass per 8 personer legges likevel til grunn.  
 
-> Det tilsier også at minst 65 plasser til en hver tid står ledig. Dersom p-arealet ikke 
skal økes, må de 65 ledige plassene dermed fordeles på nye ansatte og brukere i 
planområdet.   

 
P-BEHOV NYE ANSATTE OG BRUKERE:  
Nytt frittliggende bygg vil gi plass til ca. 300 nye kontorarbeidsplasser.  
Ny leietaker har kun stilt krav om 5 p-plasser til ansatte, og forutsetter at ansatte som har 
mulighet vil sykle, gå eller reise kollektivt til jobb. Dette er en fremtidsrettet innstilling man nå 
oftere ser hos aktører som ønsker å etablere seg i sentrum, og som imøtekommer den 
sentrale målsetningen om at trafikkøkningen i byområdet ikke skal løses ved bruk av privatbil.  
-> For å ha noe margin tas det høyde for 10 plasser til ansattparkering i nytt bygg.  
 
I følge leietaker i nytt bygg ventes ca. 300-400 brukere/besøkende daglig den første tiden, 
men målsetningen er at dette tallet skal reduseres pga. økt tjenesteyting på nett / per telefon. 
Som inngangsdata legges 350 nye besøkende til grunn, selv om dette trolig er et høyt tall.  
-> P-behov: 1 plass per 8 pers. = 44 plasser.  
 
Påbygg Helsehuset beregnes å bli brukt av 30 ansatte og 150 besøkende daglig. (Når forhold 
person/areal i eksisterende Helsehus legges til grunn).  
-> P-behov: 1 plass per 8 pers. = 23 plasser. 
 
Nye ansatte og brukere beregnes altså å kunne få behov for ca. 77 p-plasser, mens ca. 65 
plasser er ledig. Evt. manglende plasser (anslagsvis 12 stk) kan løses ved parkering like 
utenfor planområdet. Bl.a. er det svært god kapasitet i p-huset i Stadion tvers over gaten (400 
ledige plasser daglig, iflg. Fredrikstad kommune parkering og transport, juni 2016). Framtidig 
reduksjon i besøkstall i nytt bygg vil også redusere p-etterspørselen. Framtidig utbygging på 
Værsteområdet vil dessuten bidra til økt kundegrunnlag for bussruter og dermed bedre 
kollektivtilbud.  
 
Mange besøkende og en del ansatte vil naturligvis ha behov for å kjøre bil til planområdet. 
Disse skal selvsagt prioriteres. Dersom p-etterspørselen øker kan leieavtaler for ansatte 
begrenses for å sikre plasser til besøkende. Det kan også bli aktuelt å etablere nye p-plasser 
nær planområdet for å dekke opp evt. framtidige behov. Parkeringsbehovet i området følges 
tett opp av grunneier og utbygger. 
 

• Oppsummering:  
Erfaringstall fra flere års drift av Helsehuset tilsier at om man følger opprinnelig 
reguleringsplan for beregning av p-plasser vil det gi et stort overskudd av tomme p-plasser.  
 
Byområdeplanens krav vurderes også noe høyt for det aktuelle planområdet. Sentral 
beliggenhet, gang-/sykkelavstand fra kollektivknutepunkt og bruk av eksterne parkeringstilbud 
bidrar trolig til den lave etterspørselen.  
 
Det foreslås på bakgrunn av dette å etablere ny bebyggelse uten økt bilparkeringsdekning i 
planområdet. Areal som kan benyttes til bilparkering i planområdet foreslås redusert fra maks. 
9000 m2 til maks. 7000 m2. Det tas inn krav om maks. 0,9 plass per 100 m2 BRA bebyggelse 
i planområdet. Dette tilsvarer opprettholdelse av dagens 234 plasser, eller at antallet 
reduseres noe, f.eks. til fordel for sykkelparkering. For å understreke at et visst antall p-
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plasser skal sikres i planområdet er det i tillegg tatt inn minimumsbestemmelse på 0,5 plasser 
per 100 m2 BRA.  
 
Avviket i forhold til byområdeplanens minstekrav (1 plass per 100 m2 BRA) vurderes ikke som 
vesentlig. Parkeringsdekningen i planområdet er vurdert som tilfredsstillende, også mht.  
besøkende/brukere i sårbare situasjoner. Utbygging i sentrale områder uten økt p-dekning 
imøtekommer sentrale miljømålsetniger.   
 
Det er tatt inn bestemmelse om min. 13 stk. HC-plasser i planområdet. Dette tilsvarer 6 % av 
maksimalt antall mulige p-plasser, og 11 % av minste tillatte antall p-plasser. Tallfestet 
minstekrav gjør at antallet HC-plasser vil ligge fast eller øke, selv om det totale antallet p-
plasser skulle bli redusert. Prosentandelen HC-plasser øker dersom det totale antallet p-
plasser reduseres. Byområdeplanens retningslinjer anbefaler min. 10 % HC-plasser. 
Erfaringsmessig er en slik andel i tråd med etterspørselen i prosjekter med få p-plasser, mens 
10 % gir for mange dersom det totale antallet p-plasser er stort. (Eksempelvis omgjøres HC-
plasser ofte til ”familieparkering” på store p-anlegg for at de skal bli brukt.) Forslagsstiller er 
inneforstått med at tilstrekkelig antall HC-plasser er avgjørende i dette planområdet. 
Kapasiteten følges tett opp og antallet HC-plasser økes om det viser seg nødvendig.  
 
SYKKELPARKERING:  
Før reguleringsendring er det for Helsehuset etablert ca. 90 sykkelplasser i planområdet. Av 
disse er ca. 60 plasser utendørs som benyttes av både besøkende og leietakere. På grunn av 
god kapasitet i p-kjeller under Helsehuset er i tillegg 6 bilplasser bygd om til sykkelbur med 
min. 30 sykkelplasser for leietakere. Det er god kapasitet på sykkelplassene i dag.  
 
For den nye bebyggelsen (inntil 10 000 m2 BRA) vil oppfylling av byområdeplanens krav (3 
sykkelplasser per 100 m2 BRA) bety etablering av nye 300 plasser. (60 tilknyttet Helsehusets 
påbygg og 240 til nytt kontorbygg). Dette vurderes som et for høyt antall, selv dersom 
andelen sykkelreiser vil øke med tiden.  
 
Byområdeplanens krav om min. 3 plasser per 100 m2 BRA videreføres i planforslaget, men  
BRA for kjeller, garasje, tekniske rom, fellesareal, overdekket uteareal og tenkte plan i 
dobbelhøye rom skal ikke medregnes når p-dekning beregnes. Disse arealene benyttes av de 
samme menneskene og utløser dermed ikke p-behov. P-kravet tilpasses dermed antall 
brukere av bygget.  
 
Dersom behovet for sykkelparkering på sikt skulle vise seg å bli større kan omgjøring av 
bilplasser til sykkelplasser være aktuelt.  
 
REKREASJONSAREAL: 
I gjeldende reguleringsplan 468 er biotop 360 integrert i et fellesareal  - park som har en noe 
større utstrekning enn biotopen slik den fremstår i dag. I reguleringsbestemmelsene for plan 
468 skal edelløvskogen hensynstas så langt det lar seg gjøre. I planforslaget er dette 
fellesarealet videreført som grønnstruktur – park, som er tenkt benyttet av bygningsmassen 
langs veinettet i den grad det er tilrådelig. Dette er i tråd med bruken slik den var tiltenkt i 
reguleringsplan 468. Denne parken, med den videreførte vegetasjonskjermen, vil skape en 
grønn buffer mot eneboligområdet på Åsgård. Vegetasjonsskjermen finnes i dag langs K. G. 
Meldahls vei, men kan med fordel forsterkes med ytterligere vegetasjon for å skape en bedre 
buffer.  
 
Park og vegetasjonsskjerm henger visuelt sammen med taket mellom de større 
bygningskroppene. Utformingen og samspillet mellom parkarealet og evt uteoppholdsareal på 
taket skal vises på utomhusplan ifm rammesøknad. Parken prosjekteres og opparbeides 
samtidig med bygningsmassen som skal ta dette parkarealet i bruk. 
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INFRASTRUKTUR: 
Kjøreadkomster, tilkobling til offentlig veinett: 

 
Illustrasjon avkjørselsdimensjonering 
 
Det er to adkomster til planområdet; den ene i vest fra Glomboforbindelsen og den andre i øst 
fra K. G. Meldahls vei. Avkjørslene er dimensjonert iht statens vegvesens håndbok 017 for 
større andel av større kjøretøy, slik at forskjellig type persontrafikk, varelevering, evt 
syketransport mm kan benytte begge adkomstveiene. Det er utført trafikkberegninger som 
inngangsdata for dimensjonering av avkjørsler og støyskjerming (Trafikkutredning for område 
7b og 7c, Værste i Fredrikstad). Trafikkberegningene er vedlagt i vedlegg 4. Innen blandet 
formål legges nødvendige adkomstveier, drop-off, søppelhåndteringsareal og parkering.  
 
Basert på inngangsdataene for de eksisterende og planlagte veiene / avkjørslene (beskrevet i 
kapittel 3), og med utgangspunkt i løsninger beskrevet i statens vegvesens håndbøker 017 og 
263 geometrisk utforming av veg- og gatekryss, samt Trafikkutredning for område 7b og 7c, 
Værste i Fredrikstad, er det lagt inn følgende forutsetninger, kurvatur og frisiktlinjer for de 
forskjellige reviderte avkjørslene / kryssene: 

- Avkjørsel planområde / Glomboveien – primærvei S1 / sekundærvei avkjørsel A1; 
sekundærvei har vikeplikt for primærvei; L1 = 1.2 x Ls = 1.2 x 70 = 84m; L2 = 10m i 
begge retninger. Avkjørsel dimensjoneres for en betydelig andel større kjøretøy 
(enkel kurve, radius R = 9m). Det legges også inn siktlinjer mot gang- og sykkelvei; 
L1 = 20m, L2 = 4m. 

- Kryss K. G. Meldahls vei / G. A. Stouslands vei – primærvei Sa2 / sekundærvei 
A1; sekundærvei har vikeplikt for primærvei; L1 = 1.2 x Ls = 1.2 x 50 = 60m (iht 
detaljprosjektering statens vegvesen); L2 = 10m i begge retninger. Kurvatur iht 
detaljprosjekt statens vegvesen. 

- Avkjørsel K. G. Meldahls vei – primærvei A1 / sekundærvei avkjørsel A1; 
sekundærvei har vikeplikt for primærvei; L1 = 1.2 x Ls = 1.2 x 20 = 24m; L2 = 4m i 
begge retninger. Avkjørsel dimensjoneres for hovedsakelig personbiltrafikk (enkel 
kurve, radius R = 5m). 

 
Adkomstsoner innen blandet formål dimensjoneres for samme størrelser. Trafikksikkerhet og 
universell utforming vektlegges i forbindelse med adkomster, da det potensielt kan være 
mange forskjellige brukergrupper for bygningsmassen med varierende behov for 
tilretteleggelse. 
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Varelevering 
Varelevering skjer fra begge adkomstsoner (både øst og vest innen planområdet). Det finnes 
snumulighet for LL liten lastebil ved begge avkjørslene inn på planområdet. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Varelevering og renovasjon 
Varelevering og henting av avfall skjer fra begge adkomstsoner (både øst og vest innen 
planområdet). Det finnes snumulighet for LL liten lastebil ved begge avkjørslene inn på 
planområdet. I nytt bygg planlegges renovasjonsrom mot sør med direkte tilgang fra 
adkomstvei.  
 
Gang- og sykkeladkomster 
Planområdets østlige, nordlige og vestlige side grenser direkte mot gang- og sykkelveinett, og 
det er derfor mulig å koble seg på dette på mange steder tilpasset prosjekt på tomten. 
Forslag til dette vises prosjekttilpasset i rammesøknad. 
 
Vann og avløp, overvannsdisponering, fjernvarme 
Vann og avløp samt overvannsnett legges nytt langs gang- og sykkelveitrase sør for 
Bjølstadforbindelsen og det finnes derfor flere påkoblingspunkter langs denne.  
 
Fjernvarmetraseen ligger i gang- og sykkelveitrase på nordside av Bjølstadforbindelsen, 
krysser veien rett øst for rundkjøringen og følger kurven for gang- og sykkelveien sørøst for 
rundkjøringen. Den krysser igjen Glomboveien og danner her hovedpåkoblingspunkt for 
fremtidige utbygginger på odden. Det er i tillegg en stuss som krysser Bjølstadforbindelsen i 
forlengelsen av Gamle Beddingvei som et mulig påkoblingspunkt for fjernvarme. 
 
For å ivareta sikkerheten for offentlig VA, fjernvarme- og elektrisitetstilførsel, må det utføres 
bygningsmessige tiltak der bygningsmassen følger veilivet (langs Bjølstadforbindelsen / 
Glomboveien). Her blir den offentlige tekniske infrastrukturen liggende nærmere enn 
tradisjonell sikkerhetsavstand på 5 meter, og dette må hensyntas både ved bygging og ved 
fremtidig vedlikehold (oppgraving), slik at hverken teknisk infrastruktur eller ny 
bygningsmasse tar skade. De respektive netteierne skal godkjenne konkrete løsninger før 
bygging kan igangsettes.  
 
Kollektivtilbud 
Det er lagt opp til nye kollektivholdeplasser langs Bjølstadforbindelsen (rett nord for 
planområdet) og langs Glomboveien (rett vest for planområdet). Det er ikke kommet innspill 
fra busselskapet om hvordan rutetilbudet vil omfatte området når veinettet er ferdig og 
området ferdigutviklet.  
 
REGULERINGSENDRING 2016:  

 
Kollektivtilbud ved planområdet 
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Planområdet ligger i sentrum, i gangavstand til kollektivknutepunkt med både lokale og 
regionale rutetilbud. Byferga (Gamlebyen-Gressvik) har to stoppesteder 200 og 400 meter fra 
planområdet. To lokalbussruter med forbindelse til buss- og togstasjon og Kråkerøy passerer 
planområdet med avganger hver time. Det er også busstilbud med forbindelse til sykehuset 
Kalnes. Kollektivtilbudet på fylkesveien langs planområdet er bedret de siste år, og det er 
grunn til å forvente at tilbudet vil styrkes ytterligere fordi Værsteområdet er under stadig 
utvikling med både arbeidsplasser, service, utdanning og boliger.  
 
Nettstasjon 
Ny nettstasjon for planområdet skal, som i reguleringsplan 468, plasseres integrert i 
bygningsmasse og ikke plasseres som frittstående objekter, og ha  fri tilgang fra offentlig 
tilgjengelige arealer. Endelig form og plassering skal bestemmes i samråd med FEAS. 
 
ANDRE FORHOLD: 
Universell utforming 
På grunn av planens fleksibilitet er det i planforslaget lagt inn en fellesbestemmelse rundt 
universell utforming, og heller beskrevet detaljert dokumentasjons- / utførelseskrav i 
forbindelse med rammesøknad, igangsetting og brukstillatelse. Dette fordi det ved forskjellige 
bruksscenarier innen planområdet vil være snakk om forskjellige løsninger på universelt 
utformede arealer. De forskjellige formålene innen planen har forskjellige problemstillinger 
knyttet til universell utforming. Generelt for alle formålene er dokumentasjonskravet ifm 
forskjellige faser av påfølgende byggesak som er med på å sikre at tilpassede løsninger blir 
utarbeidet og utført.  
 
For områder med bebyggelse og anlegg blir fokuset satt på adkomsten til bygget, både fra 
kollektivnett og fra mykt veinett, drop-off og parkering. Viktige punkter å løse er logistikken 
med tanke på trinnfrihet, ledelinjer og enkelhet/tydelighet. Antall HC-parkeringsplasser bør 
defineres og plasseres slik at adkomst fra plassene ikke kommer i konflikt med biltrafikken. 
Vegetasjon bør vurderes mhp miljøhemninger. Det bør også dokumenteres hvordan 
universell utforming håndteres innen bygningsmassen.  
 
For områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er logistikklinjene fra 
kollektivnettet via mykt nettverk til bygningsmasse viktig. Ledelinjer, leselighet og trinnfrihet er 
viktige punkter. Leskur skal være godt opplyst og store nok til at bevegelseshemmede får 
skjerming, i tillegg bør den være godt merket, også i dekke på bakken slik at den er lett synlig 
/ følbar også for orienteringshemmede. Plassering bør være ideell i forhold til direkte 
avstigning / påstigning på buss. Fotgjengeroverganger bør være tydelige og logisk plassert i 
forhold til bevegelseslinjer i det myke veinettet.  
 
Områder for grønnstruktur – park og evt lekearealer lagt til denne bør være tilrettelagt for 
universell utforming i den grad det er naturlig i forhold til naturlig landskap og vegetasjon. Det 
er akseptabelt at kun deler av parkarealet er tilpasset, da terrenget innen grønnstrukturen 
stedvis er ulendt og at det derfor ville medføre store ødeleggende tiltak å gjøre hele 
parkarealet universelt utformet. Biotopen er i tillegg sårbar for flora og fauna, og tilrettelegging 
innen biotopen bør av den grunn skje i så liten grad som mulig. Klassiske ballastplanter innen 
planområdet kan presenteres integrert med felles uteoppholdsareal. Som minimum bør felles 
uteoppholdsareal og lekeareal være tilpasset orienterings- og mlijøhemmede, noe som betyr 
at vegetasjon i disse delene av parkarealene må vurderes spesielt. Felles uteoppholdsareal 
bør ha fast sklisikkert dekke. 
 
Støysone: 
Ihht veileder T-1442 retningslinjer for behandling av støy innen planleggingen, er det utført 
støyberegninger for å dokumentere fremtidig støyforhold som vil påvirke planområdet. 
Støyrapporten er vedlagt som vedlegg 5. Det er hovedveinettet som er støykilde som 
dokumenteres basert på fremtidig trafikkmengde. Grense rød / gul sone i dette 
støysonekartet ligger på gang- og sykkelveien utenfor planområdet. Gul sone er lagt inn som 
en definert hensynssone (støysone) på plankartet med tilhørende bestemmelser for 
støysensitive funksjoner. Grense gul / grønn sone danner grense for hensynssonen da det i 
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grønn sone er unødvendig med tiltak ifm støy. Innen gul sone skal det vurderes nærmere 
hvilke tiltak som er nødvendige for å legge til rette for støysensitiv bruk. Støyrapporten tar 
også for seg mindre støysensitiv bruk som defineres av formålene (forretning, kontor, offentlig 
/ privat tjenesteyting) og krav dette medfører for fasade for å sikre akseptabelt støynivå  
innendørs. Bygningsmassen er lagt slik at den skjermer bakenforliggende arealer støymessig 
og fungerer som støyskjerm mot veien. 
 

 
Illustrasjon hensynssoner 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Gjeldende reguleringsbestemmelse ivaretar gjeldende støyretningslinje T-1442/2012.  
Økt utbyggingsareal i planområdet muliggjør oppføring av ny bebyggelse mot øst som vil gi 
bedre støyskjerming for barnehage og boliger sør for planområdet. Antall parkeringsplasser i 
planområdet endres ikke vesentlig, og reguleringsendringen vil dermed ikke bidra til 
trafikkstøyøkning for omgivelsene.  
 
Bygg- og anleggsstøy: 
I bestemmelsene er det medtatt at det i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse 
skal redegjøres for spesielt støyende aktiviteter, og eventuelle tiltak sett i sammenheng med 
krav i T-1442 retningslinje for behandling av støy i planleggingen. 
 
Industristøy: 
Jotne as har i høringsrunden levert inn dokumentasjon på industristøy forårsaket av deres 
virksomhet. Denne rapporten fra 2001 er utdatert, og aktiviteten innen industriområdet er 
endret siden da. Ved endringer i virksomheten og ved jevne intervall plikter industriaktører å 
oppdatere miljødokumentasjonen sin mhp støy. Før vurderinger gjøres mhp evt tiltak i forhold 
til industristøy bør miljødokumentasjonen oppdateres tilpasset nåværende drift på 
industriområdet.  
 
Grønnstruktur hensynssone: 
Da biotop 360 er registrert som nøkkelbiotop i Fredrikstad Kommune legges det en 
hensynssone over biotopen i den utstrekning den har i dag, slik at behandlingen og evt 
endringer i biotopens utstrekning blir vurdert og behandlet av riktig faglige myndighet. Det er 
gjort en biologisk feltrapport (se Vedlegg 6: Botanisk befaring i området ”Værste omr. 7”).  
Vegetasjonen er ikke verneverdig i seg selv, men karakteristiske ballastplanter kan evt gjøres 
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til en attraksjon ifm uteoppholdsarealer. Hensynssonen skal sørge for at en opparbeiding av 
parkarealene hensyntar vegetasjonen slik den foreligger i dag. 
 
Sikringssone Frisikt 
Det er lagt inn sikringssoner i kryss og avkjørsler for å ivareta begrensninger i 
bygningsmasse, objekter og vegetasjon for å ivareta frisikten. Siktlinjene gjelder både for 
kjøreveiene og gang- og sykkelveien langs Glomboveien. Bestemmelsesteksten til 
begrensninger i sikringssonene er basert på innspill fra Statens vegvesen. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Det gjort en endring i bestemmelse om frisikt: Sikthinder tillates ikke mellom 0,5 m og 3 meter 
over bakken. Dette vil gi tilstrekkelig frisikt, da øyehøyde vogntog er 2,7 meter.  
Bakgrunnen for endringen er at frisiktsone ligger innenfor formålsgrense og byggelinje. 
Bestemmelsen sikrer at bygningens øvre etasjer kan følge regulert byggelinje, mens 1. etasje 
kan trekkes tilbake for å ivareta frisikt. 
 
Luftforurensning: 
Det er under utarbeidelse en retningslinje for behandling av luftforurensing i planleggingen; 
over samme lest som retningslinjen for behandling av støy (T-1442). Den er foreløpig kun et 
høringsutkast, og ikke gjort gjeldende hverken juridisk eller som faglig retningslinje.  
 
Målsettingen er at det i den kommunale planleggingen lages luftforurensingssonekart med en 
rødsone (med byggeforbud) og en gulsone (med behov for tiltak mot luftforurensingen) som 
kan danne grunnlag for mer detaljerte bestemmelser i detaljplanleggingen. Det skal også gis 
retningslinjer for luftforurensing fra bygg- og anleggsvirksomhet.  
 
Det er ikke dokumentert luftforurensing innen planområdet; hverken fra industrien eller fra 
vegnettet. Da vegnettet her ennå ikke er ferdigstilt, er det heller ikke mulig å gjøre målinger 
som gir en fremtidig riktig belastning. Det er ikke blitt presentert dokumentasjon på 
luftforurensingskilder i høringsrunden hverken fra Fredrikstad Kommune eller Jotne. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Fredrikstad kommune har i 2012 utarbeidet et luftsonekart. Kartet er relativt grovmasket og 
antyder at planområdet i framskrevet situasjon kan bli berørt av gul sone, jf. retningslinje T-
1520 (omtalt i kap. 2). Dette innebærer at det skal gjøres forurensningsfaglige vurderinger i 
forbindelse med reguleringsendringen dersom det legges til rette for forurensningsfølsom 
bebyggelse.  

Ny bebyggelse planlegges benyttet til tjenesteyting, kontor, parkering og evt. noe forretning. 
Det planlegges ikke nye arealer med institusjonsformål (”forurensningsfølsom bebyggelse”), 
men da planen åpner for dette er det likevel gjort en vurdering av luftkvalitet i arbeidet med 
omregulering:  
I forbindelse med pågående planarbeid på nabotomta (Værstetorvet og Åsgårdjordet) er det i 
2015 gjennomført en luftkvalitetsberegning som viser at luftkvaliteten i aktuelle planområde 
(PM10 og NO2 med framskrevet beregnet trafikkmengde etter full utbygging i nærområdet) vil 
være tilfredsstillende og ligge i hvit sone. Med hensyn til luftkvalitet er det dermed kun vurdert 
som nødvendig å ta inn reguleringsbestemmelse om støvgenererende arbeidsoperasjoner 
ved utbygging (tillegg til § 1.5). 
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

+ Positiv konsekvens /  = liten eller ingen konsekvens /  – Negativ konsekvens 
 
Planlagt gjennomføring 
+  Fortetting langs ny viktig infrastruktur iht overordnede planleggingsstrategier vil positivt  
    bidra til overordnede retningslinjer om fortetting i by.  
+  Utbygging vil positivt medføre byggeaktivitet og opprettholdelse av arbeidsplasser. 
+  Støyskjermende bygningsmasse langs riksveien / buffer vil positivt bidra til et bedre bomiljø 
    langs K .G. Meldahls vei. 
=  Siden det ikke legges opp til bolig som formål men kun institusjon, blir konsekvenser for   
    barn små. Arealene slik de er i dag er sannsynligvis ikke benyttet av barn til lek. 
=  Utbyggingen får liten eller ingen konsekvens i forhold til eksisterende teknisk infrastruktur, 
    da området oppgraderes i forbindelse med riksveiutbyggingen.  
-   Etappevis utbygging vil negativt medføre at området for en lengre periode vil oppfattes 
som   
    en byggeplass. 
 
Konsekvenser for natur og miljø 
+  Eneboliger og barnehage langs K. G. Meldahls vei blir positivt støyskjermet mot nytt 
    hovedveinett på grunn av  utbygging innen planområdet. 
=  Ved å forsterke den grønne bufferen mellom planområdet og K. G. Meldahlsvei og å trappe 
    ned bygningsmassen innen planområdet mot veien medfører utbyggingen liten konsekvens 
    for eksisterende boligområde.  
=  Da det er potensiell fare for å finne forurensing i grunnen over store deler av  
    Værsteområdet, er det utarbeidet retningslinjer og rutiner for hvordan man ved tiltak skal  
    registrere og behandle forurensede masser. Konsekvens av forurensing er håndtert og 
    dermed å anse som liten.  
-   Utbyggingen av planområdet medfører en tilpasning av biotop 360. Biotopen er ingen del 
    av en større grønnstruktursammenheng, og konsekvensene av å justere utstrekningen på  
    biotopen er negative på biotopen selv, men relativt små, i og med at vegetasjonen som er 
    funnet ikke er rødlistet og vanlig for området. 
 
Samfunnsmessige konsekvenser 
+  Planens fleksibilitet åpner for nye konstellasjoner bruk ved samlokalisering, og at det 
    dermed kan oppstå synergieffekter for aktuelle virksomheter på planområdet.  
+  Den nye infrastrukturen som bygges tett til planområdet er en stor samfunnsøkonomisk 
    kostnad som ved utbygging av planområdet vil bli tatt i bruk.  
+  Bruk innen planområdet vil kunne åpne for et bedre organisert, samlokalisert og tilrettelagt 

allment tilbud med hensyn på helse- og velferdstjenester for kommunen. Tilbudet vil ligge 
strategisk riktig til i nær tilknytning til ny hovedinfrastruktur.  

+  Området vil utvikles med tanke på tilgjengelighet for alle. Området er i hovedsak flatt og 
    med lite eksisterende vegetasjon og utbygging vil derfor enkelt kunne tilpasse løsninger til 
    alle brukere. Området er særlig godt tilknyttet nytt hovedveinett.  
+  Foreslåtte formål tilrettelegger for videreutvikling og trygging av høyskolemiljøet på  
    Værsteområdet. 
+  Tilrettelegging for tilbud om høykvalifiserte arbeidsplasser sentralt i Fredrikstad. 
=  For skoleplanleggingen i kommunen får det få konsekvenser da planen ikke åpner for  slik 
    bruk.  
=  Da det innen planområdet ikke foreslås boliger, vil denne ikke få noen betydning for  
    Fredrikstad Kommunes boligprogram.  
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6. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
Risiko- og sårbarhetsmomentlisten nedenfor er satt opp i temaveileder ”samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging” fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ikke lagt opp til 
noen sannsynlighet / konsekvensmatrise, men isteden lagt inn hvilke tiltak som integreres i 
planen for å unngå uønskede hendelser innen de forskjellige risikokategoriene. 
 
Fredrikstad Kommune har ingen overordnet ROS-analyse som identifiserer risiko og 
sårbarhet som planforslaget kan henvise til /  innarbeide, men kommunen har utført 
sektorielle undersøkelser mhp sårbarhet. Momentlisten er lagt opp med referanser til 
forskjellige instanser som kan komme med relevant input vedrørende farer / risiko ifm 
planprosessen. 
 
1. NATURBASERT SÅRBARHET 

- Flom / Stormflo:  
NVE har laget flomsonekart for Fredrikstad. Planområdet ligger i områder som anses 
upåvirket av 10-årsflom (ca. 1.2 moh) og 50-årsflom (ca. 1.5 moh). For 200-årsflom 
(ca. 1.75 moh) er planområdet beskrevet som ikke direkte påvirket, men at området 
har en høyde på mindre enn 2.5m over flomsonen og defineres derfor som kjellerfri. 
Tiltak i planen for å begrense skader i forbindelse med flom er at kotehøyde gulv 
1.etasje skal ligge på minimum 2.5, samt at evt kjeller skal utføres flomsikkert.  
Ref. NVE. 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Hensynssone flomfare er tatt inn i byområdeplanen med bestemmelser om min. 
gulvhøyde 1. etasje på kote + 2,5 (NN1954) og krav om flomsikre konstruksjoner 
lavere enn dette. Reguleringsendringen ivaretar dette kravet.  

 
- Havnivåstigning:  

Miljøverndepartementet har gitt ut en rapport om havnivåstigning som inneholder 
scenarier for 2050 og 2100 for landets kystkommuner. For 2050 er scenariet en 
havnivåsstigning på 13cm og en stormflo på 156cm over NN 1954. For 2100 er 
scenariet en havnivåsstigning på 53cm og en stormflo på 201cm over NN 1954.  
Ref. sjøkartverket. 

 
- Skred:  

Skrednett / NGU har laget grove risiko / aktsomhetskart for forskjellige typer skred. 
Det er ikke registrert skredfarer innen planområdet. Da det er gjort mange 
grunnundersøkelser på Værsteområdet, både mhp forurensing og grunnforhold, 
finnes det noen registreringer som indikerer at det kan være kvikkleire i det nærmeste 
området rundt Åsgårdskollen. Da området er flatt og lavtliggende antas det at 
kvikkleiren kun har en konsekvens ift fundamentering og ikke mhp potensielle skred. 
Ref. NGU. 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Planområdet er undersøkt av NGI i forbindelse med utbygging av Helsehuset. NGIs 
vurdering er at områdestabiliteten er god og at området ikke er skredutsatt, jf. kap. 3 
om grunnforhold og vedlegg 9.   

 
- Overvann:  

SeNorge.no har kart som viser forskjellige klimascenarier for et 100-års perspektiv 
(2071 – 2100) for Fredrikstadområdet, blant annet med antatt temperaturstigning ( 
+2.8 til 3.2 grader), prosent endring nedbørsmengde (+ 10 til 15%), årlig fordampning 
(+ 60 til 80mm) og endring antall dager med snø (- 35 til 50%). Påvirkningen dette har 
for overvannshåndteringen er uavklart, men det antas at dette fremtidsscenariet er 
ivaretatt ifm teknisk infrastrukturutbygging slik det utføres nå.  
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Ref. meteorologisk institutt / Statens vegvesen. 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Planområdet er delvis utbygd, og innenfor byggeformål er det hovedsakelig asfalterte 
flater. Det er noe kantbeplantning innenfor byggeområdet i dag som har en viss 
fordrøyende effekt. Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om at fordrøyningseffekt i 
planområdet som helhet skal opprettholdes eller forsterkes ved gjennomføring av 
tiltak. Reguleringsendringen vil dermed ikke medføre økt avrenning fra området i 
forhold til dagens situasjon.  

 
- Radon:  

Statens strålevern har i samarbeid med NGU laget aktsomhetskart for radon i 
grunnen for nedre Østfoldregionen. Granittfjellet i Fredrikstadområdet (og innen 
planområdet) vises på kartet med relativt høyt uraninnhold, og dermed en kilde til 
radon som må hensyntas i planleggingen. Det er i planforslaget lagt inn 
bestemmelser om krav til registreringer og utførelse av tiltak slik at risikoen for 
stråling blir ivaretatt.  
Ref. statens strålevern / NGU. 
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2. MENNESKESKAPT SÅRBARHET: 
- Forurensning:  

Da Værste-området er tidligere industriområde i en transformasjonsprosess finnes 
det godt innarbeidede rutiner for hvordan forurensningsfaren håndteres fra 
planlegging via søknadsprosess til tiltak og utførelse. Dette er nærmere beskrevet i 
eget punkt i beskrivelse og håndteres av egen bestemmelse i plandokumentasjonen. 
Ref. Fredrikstad Kommune. 

 
- Virksomhetsbasert sårbarhet:  

Virksomheter innen planområdet er uavklart, og det er derfor vanskelig å definere og 
gjøre utdypende betraktninger av dette temaet.  

 
- Viktig infrastruktur:  

Utviklingen av planområdet påvirker ikke i negativ grad vegnett og teknisk 
infrastruktur. Vegnettet er ny riksvegstruktur og dimensjonert som hovedvegnett. 
Teknisk infrastruktur for området (fjernvarme og elektrisitet) legges nytt i forbindelse 
med riksveiutbyggingen og er dimensjonert for å utvikle større områder på sikt. Det 
gjøres derfor ingen utdypende betraktninger av dette temaet.    

 
Bjølstadforbindelsen er del av ny hovedveistruktur (riksveistruktur), og danner del av 
en ny ”indre ring” i Fredrikstad, med potensiell frakt av farlig gods. DSB har gjort en 
overordnet registrering av farlig gods på vei, men denne er ikke finmasket nok til å si 
noe konkret om risiko og fare rundt frakt på det nye hovedveinettet rundt 
planområdet.  
Ref. DSB. 

 
- Drikkevann og Avløp: 

Det legges i forbindelse med utbyggingen av nytt hovedveinett opp ny teknisk 
infrastruktur for planområdet med kapasitet til å ta påkoblingen av nye bygg innen 
planområdet. Forsyningen av Værsteområdet som helhet ivaretas i overordnet 
planlegging, og planforslaget åpner ikke for tiltak av en slik karakter at det medfører 
fare for VA utover planområdet. Det gjøres derfor ingen utdypende betraktninger av 
dette temaet. 

 
- Terrorisme og sabotasje: 

Tiltenkt bruk for tomten er ikke av en slik art at det i et samfunnsmessig perspektiv er 
noen større risiko for terrorisme eller sabotasje rettet mot virksomheter innen 
planområdet. Det gjøres derfor ingen utdypende betraktninger av dette temaet.  
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7. SAMMENDRAG AV INNKOMNE INNSPILL ETTER UTLYSING AV 
PLANOPPSTART, OG HVORDAN DISSE ER IVARETATT 
 
Kopi av innkomne innspill i planprosessen ligger vedlagt som vedlegg 3. 
 
Østfold Fylkeskommune: 
Planen må utarbeides etter ny plan- og bygningslov av 01.07.09, og utarbeides etter vedtatt 
fylkesplan Østfold mot 2050. Kjøpesenterbestemmelsene i planen må spesielt hensynssees. 
 
Øvrige viktige plantemaer poengteres (med henvisninger til relevante veiledere / RPR / 
handlingsplaner):  
Formål og utnyttelsesgrad, Støy, Trafikkforhold, Kollektivtrafikk, Leke- og uteoppholdsarealer, 
Estetikk og byggeskikk, Grønnstruktur, Hensyn til natur- og landskapsverdier, Universell 
utforming, Grunnforhold, Flomfare. 
 
Fylkeskonservator har ikke registrert bygninger eller anlegg innen planområdet med krav om 
vern på kulturhistorisk grunnlag, men ønsker at forholdet til verneverdig bygningsmasse på 
tilstøtende områder innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Fylkeskonservator ønsker også 
at standardtekst rundt håndtering ved funn av automatisk fredete kulturminner under 
anleggsarbeider tas inn i plandokumentets fellesbestemmelser. 
 
Kommentar: 
Planen er utarbeidet etter ny plandel i PBL. Fylkesplanen er gjennomgått og kommentert; 
planforslaget er i tråd med ønsket utvikling i denne. Kjøpesenterbestemmelsene er bundet til 
gjeldende overordnet planstatus (i dag er dette kommuneplanens arealdel med tilhørende 
begrensninger, mens området i fremtiden kan inkluderes i sentrum og dermed omfattes av 
kommunedelplan sentrum med dennes begrensninger).   
 
Veiledere, RPR ++ for de forskjellige plantemaene er gjennomgått og kommentert ift 
planforslaget.  
 
Fylkeskonservators uttalelser er tatt opp og fellesbestemmelse om håndtering av funn under 
anleggsarbeider er lagt inn i planbestemmelsene. 
 
  
Fylkesmannen i Østfold: 
Fylkesmannens oppgave er å påse at nasjonale og regionale hensyn ivaretas i 
planleggingen. Fylkesmannen henviser spesielt til at planen skal utformes i tråd med ny Plan- 
og bgningslov av 01.07.09. Planen må derfor inneholde planprogram, beskrivelse og evt. 
Konsekvensutredning.  
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling vil også spesielt vise til RPR om kjøpesenteretablering, 
som medfører et generelt forbud mot kjøpesentre som ikke inngår i Fylkesplanen, eller som 
er lokalisert innenfor et nærmere definert sentrumsområde. Sentrumsplanens avgrensning i 
Fredrikstad er oppe til revisjon, og det vil derfor ikke godkjennes reguleringsplaner som 
avsetter store uspesifiserte forretningsarealer som senere kan åpne for 
kjøpesenteretablering; jf. kjøpesenterbestemmelsen. 
 
Fylkesmannen ønsker i tillegg at følgende momenter / temaer særskilt hensyntas i 
planarbeidet:  
Estetikk, Barn og unge, Universell utforming, Grønnstruktur, Støy, Konsekvensutredning, 
samfunnssikkerhet.  
 
Det må følge en planbeskrivelse med planen som vurderer de ovennevnte temaer og avklarer 
forholdet til overordnede planer, i tillegg til å vurdere planen særskilt opp mot 
konsekvensutredningsforskriften og til kjøpesenterbestemmelsen.  
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Kommentar: 
Planen er i tråd med overordnet plan og en revisjon av eksisterende reguleringsplan (del). 
Planen utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning og planprogram m/høring etter PBL 
§4. 
 
For kjøpesenterbestemmelsen – se kommentar under Fylkeskommunens høringsuttalelse.  
 
Særskilt poengterte temaer er kommentert og hensyntatt i plandokumentasjonen.  
 
Planbeskrivelse er utarbeidet etter retningslinjer i veileder fra Fredikstad Kommune. Forholdet 
til konsekvensutredningsforskriften og kjøpesenterbestemmelsen er beskrevet spesielt. 
 
 
Statens vegvesen: 
Refererer til avklaringsmøte avholdt 16.06.09 rundt prosjektert infrastruktur og avkjørsler.  
 
Utover avklaringene fra dette møtet har vegvesenet følgende innspill / punkter de ønsker 
belyst / dokumentert i plandokumentet: 
Støy, Universell utforming, kollektivbetjening, avkjørselsdimensjonering, godkjenning av 
løsning, byggegrenser ift vegbehov, trafikkberegning som inngangsdata for 
kryssdimensjonering / støytiltak ++. Disse temaer må belyses i planbeskrivelsen til planen. 
 
Punktene er utdypet med pekere mot relevant faglitteratur / veiledere / håndbøker for å kunne 
belyse punktene fagmessig rktig. 
 
Kommentar: 
Punktene som Vegvesenet ønsker utdypet er vurdert og beskrevet i planbeskrivelsen. 
Trafikkberegning med kommenterte kryssløsninger er utført, og kryssdimensjonering gjort 
med dette som utgangspunkt. Det er utarbeidet støyrapport som benytter trafikkberegningen 
som inngangsdata.     
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Kopi av innspill mottatt ved varsel om oppstart av reguleringsendring følger som vedlegg til 
planforslaget. Under følger en oppsummering av innspillene med forslagsstillers 
kommentarer:  
 
Fredrikstad fjernvarme AS (FFAS), 20.05.2016: 
Fjernvarmeselskapet opplyser om eksisterende ledningstraseer og vedlegger as built-
dokumentasjon. FFAS forutsetter at disse hensyntas og at etablerte påkoblingspunkter 
benyttes.  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. Fjernvarmeselskapet er forevist skisseprosjekt og hvordan dette 
forholder seg til deres anlegg, inkl. tilpasning mellom p-kjeller og påkoblingspunkt. Avklaring 
mot fjernvarmeselskapet ivaretas i gjeldende bestemmelser.    
 
Miljø og landbruk, Fredrikstad kommune, 30.05.2016 
Det forventes at grunnen i området er forurenset. Før tiltak må det derfor gjennomføres 
undersøkelser og lages tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriften kap. 2.  
 
Kommentar:  
Innspillet ivaretas. Undersøkelser er gjennomført ved oppføring av Helsehuset. Dette omtales 
i planen og det vurdert at det ikke er behov for tiltak. Opprinnelig reguleringsbestemmelse om 
forurenset grunn videreføres uendret.  
  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 13.06.2016 
Det kan finnes skredfarlige kvikkleiresoner i området. Det kan finnes marine avsetninger 
(leire) i planområdet. Det må derfor være fokus på grunnforhold i planarbeidet. Det må 
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dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Ved funn av kvikkleire må hele 
kvikkleiresonen vurderes av geoteknisk ekspertise. Områdestabilitet må vurderes og 
sikringstiltak må dokumenteres. Vurderinger som er gjort må framgå av planen, selv om det 
ikke foreligger rasfare. NVE’s retningslinje 2/2011 skal legges til grunn for planarbeidet. 
Kriterier og prosedyrer for geoteknisk utredning går fram av NVEs veileder 7/2014. Sjekkliste 
knyttet til NVEs ansvarsområder er vedlagt uttalelsen, og kan benyttes ifbm. planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar.  
Innspillet ivaretas. Etter at planen ble vedtatt er det blitt større fokus på at geotekniske 
undersøkelser og vurderinger i større grad skal gjennomføres i planprosessen. Geoteknisk 
vurdering er gjennomført i tråd med NVEs retningslinjer. Notatet følger som vedlegg til 
planforslaget. Bestemmelse som sikrer oppfølging ved utbygging er tatt inn.  
 
Statens vegvesen (SVV), 14.06.2016: 
Statens vegvesen støtter forslaget om å redusere parkeringsarealet, og ser positivt på den 
foreslåtte økningen av bebyggelse innenfor planområdet. SVV anbefaler at ny bebyggelse 
utformes slik at det blir naturlig for myke trafikanter som ankommer fra motsatt side av 
fylkesveg 108 å benytte fotgjengerfeltene.  
 
Forslagsstillers kommentar.  
Innspillet ivaretas. Parkeringsdekning i planområdet reduseres. Begrunnelse for dette er 
redegjort for i planbeskrivelsen. Det er ikke gjort endringer i reguleringsbestemmelsene som 
vil påvirke myke trafikanters bruk av fotgjengerfelt negativt. Nytt bygg kan evt. gjøre det 
mindre attraktivt å krysse fylkesveien utenom gangfelt fordi ”snarveien” diagonalt over 
hjørnetomta ikke lenger kan benyttes.  
 
Fredrikstad kommune, Prosjektadministrasjonen, 17.06.2016: 
Viser til eksisterende ledningstraseer for VA i og ved planområdet og at planlagte tiltak kan 
berøre disse. Kommunen vil vurdere om de vil stille krav til utbyggingsavtale på et senere 
tidspunkt når detaljene rundt prosjektet er avklart nærmere.  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. Forhold mellom skisseprosjekt og VA er illustrert i 
planbeskrivelsen. Prosjektadministrasjonen kontaktes for avklaring. Bestemmelse som sikrer 
avklaring mot anleggseier videreføres uendret.   
 
Østfold fylkeskommune (ØFK), 20.06.2016:  

1) Parkering: Redusert antall p-plasser er i tråd med overordnede målsetninger 
(Bypakka). Det er minimumskrav til parkering i byområdeplanen, men i dag er det 
større fokus på behov for maksimumsparkering for å redusere bruk av privatbil.  
Parkering ved legevakt/helsehus bør redegjøres for, det er viktig at besøkende i en 
sårbar situasjon tilbys oversiktlig og tilstrekkelig parkering.  Redusert bilparkering bør 
kompenseres med flere sykkelplasser. Det bør vurderes om minimumskrav i 
byområdeplanen er tilstrekkelig.  

2) Kulturminner: Bestemmelse som minner om ansvar ifht. kulturminneloven bes tatt inn 
planen.  

3) Konsekvensutredning:  Kommunen bes vurdere KU-plikten, og om planen omfattes 
av unntakene. Det henvises til KU-vurderingen i varselet. Det foreligger så vidt ØFK 
kjenner til ikke en konsekvensutredning for området. Likevel, det meste av området 
er bygget ut, og det kan anses som urimelig å kreve en konsekvensutredning for de 
gjenstående arealene. Et alternativ kan være at spesielt viktige områder belyses 
ekstra i planbeskrivelsen.  

4) Videreføring av gjeldende plan: Endringer og avvik fra gjeldende plan må 
synliggjøres og redegjøres for i forbindelse med offentlig ettersyn.  
Grønnstruktur og hensynet til denne må sikres etter endringen.  
Ulik utforming mot fylkesvei (urbant preg) og villabebyggelse (fragmentert, oppdelt, 
tilpasset) bør videreføres i ny plan.  
Dersom det skal åpnes for at barn/unge kan bo innenfor planområdet ber ØFK om at 
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det legges til rette for noe oppholds/lekeareal og at dette framgår ved offentlig 
ettersyn.  
Gjennomføringsfrist for detaljregulering er 10 år.  

5) Øvrige forhold: Endringer for omgivelsene/nærområdet bes vurdert i planarbeidet. 
Barnehagen på nabotomta må hensyntas, spesielt med tanke på støy/støv i 
anleggsperioden. 
Det bør vurderes om flomsikring på 2,5 meter er tilstrekkelig pga økt fokus på fare for 
flom. Overvannsproblematikk må vurderes.  
Evt. forretningsareal må vurderes opp mot gjeldende bestemmelser.  

    
Kommentar:  

1) De nevnte parkeringsforhold er redegjort for i planbeskrivelsen.  
2) Kulturminne-bestemmelse er tatt inn i opprinnelig plan, og endres ikke. 
3) Vurdering av konsekvensutredningsplikten som framgikk av varsel om oppstart var 

vurdert i samråd med Fredrikstad kommune. Vurderingen om at planendringen ikke 
utløser KU-plikt er uendret. Imidlertid er innspill fra både fylkeskommunen og 
fylkesmannen tatt til etterretning ved at redegjørelse og vurdering av virkninger av 
planforslaget er vektlagt og tydeliggjort i planbeskrivelsen.  

4) og 5)  
Innspillene ivaretas. De nevnte tema er redegjort for og vurdert i planbeskrivelsen.  
 

Advokatfirmaet Planke på vegne av beboere på Åsgård, 20.06.2016:  
Plankes klienter opplever utfordrende trafikale- og parkeringsforhold, særlig i tilknytning til 
arrangement på Fredrikstad Stadion. I tillegg vises det til Værstes planer om utbygging på 
nåværende parkeringsareal. Beboerne er uenig i at parkeringsdekning er tilfredsstillende, slik 
at behovet for p-hus i planområdet ikke lenger er tilstede. Helsehus og parkeringshus som 
gjeldende plan åpner for var forventet oppført, og dette ble oppfattet som fornuftig. Det 
reageres nå sterkt på endringen som innebærer at p-huset skal erstattes med kontorbygg, i 
og med begrunnelse om at p-behovet ikke er tilstede. 9-10 000 m2 ny kontorvirksomhet må 
åpenbart føre til vesentlig trafikkøkning og parkeringsbehov. Påstandene om endret 
parkeringsbehov må utredes. Det samme gjelder anførselen om at ny bebyggelse ikke vil 
medføre trafikkøkning. Videre utvikling av Værste er også av betydning, med betydelig 
næringsutvikling inntil eksisterende boligbebyggelse og barnehage. Den foreslåtte endring er 
så vesentlig at det kreves konsekvensutredning.  
 
I nytt innspill mottatt 01. Juli 2016 utdypes merknadene i det første innspillet, bl.a. med 
henvisning til Statens vegvesens håndbok om parkering.  
 
Kommentar:  
Advokat Planke oppgir ikke hvilke hjemmelshavere eller eiendomsinteresser på Åsgård de 
representerer. Innspillet kommenteres dermed på generell basis.   
Som redegjort for i planbeskrivelsen faller tiltakene i planendringen ikke inn under tiltak som 
utløser krav om formell konsekvensutredning etter KU-forskriften. Det er imidlertid gjort 
grundig rede for parkering og bakgrunn for endret parkeringsdekning i planbeskrivelsen. 
Redusert parkeringsdekning er i tråd med overordnede føringer for fortetting i sentrale 
områder. Fortetting kombinert med begrenset p-dekning gir grunnlag for et bedre 
kollektivtilbud. Det er bussholdeplass like ved planområdet. Redusert parkeringsdekning 
bidrar også til økt sykkelbruk og gange. Det er gode, trygge gangforbindelser i hele 
sentrumsområdet. Begrenset bilparkering vil igjen bidra til å redusere biltrafikk og problemer 
knyttet til dette i området. Nettopp redusert p-dekning er et av de viktigste virkemidlene for å 
nå målet (bl.a. definert i Bypakken) om at trafikkøkningen skal tas med kollektivtrafikk, sykkel 
og gange. En del ansatte/besøkende til planområdet vil selvfølgelig likevel ha behov for å 
kjøre til planområdet, og det er redegjort for at disse sikres tilstrekkelig parkering uten å øke 
antall plasser.  
 
Planke henviser til Statens vegvesens håndbok om parkering. Det er imidlertid 
byområdeplanens krav som er førende for reguleringsplanen. Parkeringsdekning i 
planområdet vil ligge like under byområdeplanens p-krav for kontor.  
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Statens vegvesen stiller seg positiv til redusert parkeringsdekning i sin uttalelse til varsel om 
oppstart.  
 
For naboer/omgivelser vil redusert parkeringsdekning gi positive virkninger, da det bidrar til at 
biltrafikk til/fra planområdet ikke øker. 
 
Framtidig utbygging av nåværende parkeringsareal på Åsgårdjordet (øst for aktuelle 
planområde) utløser krav om konsekvensutredning. (jf. omtale planbeskrivelsen kap 2). 
Trafikkforhold er blant temaene som skal konsekvensutredes i den forbindelse. Utkast til 
planprogram planlegges sendt på høring høsten 2016. Dagens p-plass på Åsgårdjordet er 
forbeholdt Høyskolen i Østfold, og benyttes ikke av brukere av det aktuelle planområdet.  
 
Forslagsstiller er for øvrig kjent med at både barnehagen, studentboligområdet og 
boliggatene i nærområdet benyttes til ureglementert parkering, bl.a. i forbindelse med 
arrangementer på stadion. Dette bør reguleres ved soneparkering og følges opp av 
parkeringsetaten, på lik linje med tilsvarende sentrumsnære områder. Dette løses evt. 
uavhengig av aktuelle reguleringsendring.  
 
Fylkesmannen i Østfold (FMOS), 17.06.2016:  
Konkrete innspill til det varslede planarbeidet: 
Nåværende reguleringsformål dekker Helsehuset, og er også dekkende for planlagte 
utvidelser. Utnyttelse av planområdet vil øke og eksisterende bygg får økt høyde. 
Prosjektering uten nye parkeringsplasser med vekt på kollektivtransport, sykkel og gange 
vurderes som ønsket byutvikling, med bakgrunn i krav til redusert bruk av privatbil, og at 
behovet for økt transport i bysammenheng skal tas med andre transportmidler. 
Kollektivdekning er god i området. Trafikk- og parkeringsspørsmålene må dokumenteres 
grundig i planbeskrivelsen. Med bakgrunn i at virksomheten innenfor planområdet samlet sett 
overskrider KU-krav mener FMOS at utredning av viktige konsekvenser bør være på 
tilsvarende nivå i plansaken. 
Da gjeldende plan ble vedtatt i 2011 var det et tema at fasaden mot gata ikke skulle være 
ensformig og brytes av bygningsdeler i forskjellig høyde. Også innsyn til kollen bak (Åsgård, 
plankons.anm.) var et tema, og det ble en løsning som ivaretok disse hensynene. Dette 
forventes vurdert i det videre planarbeidet.  
   
Generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet, med henvisning til gjeldende 
regelverk og retningslinjer:   

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014), 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009),  
- Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008).  
- Øvrige aktuelle tema: Estetisk utforming, universell utforming, blågrønn struktur, 

samfunnsikkerhet og klimatilpasning, støy, luftkvalitet, grunnforurensing, 
klimagassutslipp og energi, kartfremstilling.  

 
Kommentar:  
Selv om planendringen i seg selv ikke utløser krav om KU ønsker fylkesmannen, på lik linje 
med fylkeskommunen, at synliggjøring og vurdering av konsekvenser bør være på tilsvarende 
nivå i planarbeidet. Innspillet er søkt ivaretatt ved grundig beskrivelse og vurdering, spesielt 
rundt trafikk- og parkeringsforhold og tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser. De øvrige 
tema nevnt uttalelsen i er redegjort for i relevante kapitler i planbeskrivelsen.   
 
Fredrikstad kommune, kommuneoverlegen, datert 20.06.2016, mottatt 29.06.2016:  
Det legges opp til en nokså betydelig utvidelse av bygningsmassen og det anses som ekstra 
viktig å ivareta hensynet til miljø, helse og trivsel i prosessen videre. Det tas som en selvfølge 
at opprinnelige reguleringsbestemmelser om utforming, estetikk, bruk og byggegrenser 
følges. Tilpasning til boliger og barnehage i sør blir viktig. Det anses spesielt viktig å 
videreføre/hensynta reguleringsbestemmelse § 2.1 om utforming, estetikk og bruk, samt 
byggelinjer og byggegrenser.  
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Kommentar:  
Nevnte reguleringsbestemmelser endres noe for å legge til rette for økt utnyttelse, men  
hovedintensjonene i opprinnelig reguleringsplan er søkt videreført. Endringene er grundig 
redegjort for i planbeskrivelsen, supplert med før/etter-illustrasjoner, soldiagram og 
perspektiver for å tydeliggjøre virkningene. Det er lagt vekt på at kvaliteter og hensyn i de 
opprinnelige reguleringsbestemmelsene videreføres i reguleringsendringen.   
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8. SAMMENDRAG AV INNKOMNE INNSPILL ETTER OFFENTLIG 
ETTERSYN, OG HVORDAN DISSE ER IVARETATT 
 
Kopi av innkomne innspill fra høringsprosessen (fra mars til mai 2010) ligger vedlagt som 
vedlegg 8. 
 
0. Rådmannens forslag til justeringer i planforslaget: 

1. For å begrense skade ifm flom må følgende inn i bestemmelsene: Krav til min kote 2.5 i 
1 etasje samt evt kjeller må utføres flomsikkert. 

2. Gang- og sykkelvei bør ha prioritet foran adkomsten til området fra Glomboveien. 
3. Føring av gang- og sykkelvei mellom busslomme og og leskur er uheldig. Det bør 

redegjøres for en alternativ plassering av leskur. 
4. Det bør stå i bestemmelsene at lekearealer skal være iht gjeldende kommunale     

bestemmelser. 
5. Parkering: det referes til kommunale bestemmelser i bestemmelsen. For aktuelle 

formål skal det gjøres en særskilt vurdering. Denne vurderingen, inklusive behov for 
parkering på bakkeplan bør inngå i plandokumentene. 

6. Bredder for gang- og sykkelvei, fortau og veger bør vises på plankartet. 
7. Det må skilles mellom byggegrenser og byggelinjer i de digitale plandataene. 
8. Det bør redegjøres bedre for konsekvenser av at byggelinje går i formålsgrensen mot 

Bjølstadforbindelsen. Dette strider mot eksisterende plan og det er spørsmål om dette 
forhindrer veivedlikehold som snøbrøyting eller lignende. 

9. Rådmannen ønsker å bryte opp den lange fasaden mot Bjølstadforbindelsen ved å 
legge inn byggegrenser som gir åpninger i bygningsrekken. Åpningen bør være i 
forlengelsen av Gamle Beddingvei. Det kan tillates gangbroforbindelse mellom 
bygningene med krav om transparente materialer. 

10. K.G Meldahlsvei bør være overordnet med avkjøring inn til planområdet. Ikke motsatt 
slik planforslaget viser. 

11. Bestemmelsene må beskrive hva som skal være offentlig areal og hva som skal være 
privat areal. 

12. Det bør i plandokumentene skrives noe om luftforurensning. 
 
Vår kommentar: 

1. Krav til min kote på 1 etasje har endret seg de senere år og har tidligere blitt håndhevet 
i andre faser av byggesaker. (rammesøknad og utbyggingsavtaler)  I beskrivelsen er 
det forøvrig også vist kote 2.5 ok golv 1 etasje. Dersom man ønsker dette presisert i 
bestemmelsen endres dette. Flomsikring av evt kjeller: Tekst rundt flomsikring justeres 
mot tekst i planforslag for Fredrikstad Byområde (tidl. Sentrumsplanen). 

2. Gang og sykkelvei ønskes regulert gjennomgående også av SVV. Plankartet endres. 
3. Gjennomgående gang- og sykkelvei mellom busslomme og leskur er hentet fra Statens 

vegvesens egen reguleringsplan. Rådet medtas ikke i denne planen med mindre SVV 
selv endrer sin reguleringsplan. Forøvrig er alle busslommer på nye veier på 
Værsteområdet utført etter samme prinsipp som lagt til grunn i planforslaget. 

4. Lekearealer: Under formål Offentlig og privat tjenesteyting vil detaljplanen endres og 
tilføye underformålet Institusjon som inkluderer helseinstitusjon/sykehus mm.  I denne 
reguleringsplanen vil dette konkret omfatte en intermediær sengeavdeling med 
lovpålagt heldøgnsomsorg/ behov for pleie og omsorgstjenester. Formål «bolig» vil 
således utgå.. Det vil derfor ikke bo barn/unge i område og derfor heller ikke forutsatt 
behov for ordinære oppholds- og lekearealer. 

5. Vi anbefaler at parkeringsbestemmelsen opprettholdes og at det må utarbeides en 
særskilt vurdering av parkering for aktuelle formål/bruk ved søknad om tiltak. Denne 
skal også innholde fordeling plasser på terreng/ evt kjeller/ evt p-hus, samtidighet, mm. 
Forøvrig er det allerede gjort en særskilt vurdering av parkering og trafikk, se vedlegg 
4. 

6. Regulerte bredder påføres plankartet iht råd. (også iht SVV s råd) 
7. Byggegrenser og byggelinjer er adskilt i digitalt kart, men vanskelig å se/lese i det 

fysiske plankartet. I revidert plankart, bearbeidet etter offentlig ettersyn, vil 
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byggegrensene og byggelinjene være adskilt. En presisering av sammenfallenhet 
mellom byggelinje, byggegrense og formålsgrense medtas i bestemmelsen. Illustrasjon 
av byggegrenser / byggelinjer i beskrivelsen vil vise overgangen mellom linjekodene 
tydeligere. 

8. Konsekvenser av byggelinje i formålsgrense/fortauskant mot Bjølstadforbindelsen: 
dette innebærer at veggliv kommer inntil fortauskant da det forutsettes at området skal 
utvikles med bymessig karakter som øvrige sentrum. Forøvrig er vi usikre på hvilken 
plan Rådmannen mener dette er i strid med. Vedlikehold av vei og lagringsplass for 
f.eks snø kan skje uproblematisk da det mellom veibane og gang- og sykkelvei/fortau 
er regulert (og bygd) en buffersone med 3 m bredde. Konsekvensene av 
byggelinjeplasseringen anses som godt nok belyst og beskrevet. 

9. Planforslaget er en del av en overordnet strategi og ønsket by- og sentrumsutforming 
på Værste. Planen underbygger Bjølstadforbindelsen som en urban bygate med 
bygninger som forholder seg til fortauskanter og med utadrettet virksomheter i plan 1 
etasje for å aktivisere og berike gatelivet. Sammenhengende veggliv vil stramme opp 
byrommet og styrke opplevelsen av bygate. Planen søker etter arkitektoniske og 
estetiske kvaliteter som ikke finnes på området eller i dagens sentrum/bykjerne og som 
vil videreutvikle og berike byen ytterligere. Bjølstadforbindelsen vil fremtidig være 
hovedferdselsåren gjennom Værsteområdet; denne er gitt en viktighet, både ved 
generøse gang- og sykkeltraseer og veigeometri, siden trafikkmengden er klart størst 
her. Gamle Beddingvei, fra Smia og ut til Bjølstadforbindelsen, er i så måte en blindvei 
og klart sekundær i veghierarkiet. Dette underbygges også av bebyggelsesstrukturen 
langs Gamle Beddingvei, med lameller med gavlene vendt mot vegen. Det er derfor er 
ikke lagt inn byggegrenser i forlengelsen av Gamle Beddingsvei, men derimot stilt krav 
til en oppdelt og artikulert bygningsmasse. En fremheving av denne kan få flere 
uheldige konsekvenser; uheldig fondmotiv (garasje langs K. G. Meldahlsvei), uheldig 
fotgjengerbevegelse (det er ikke lagt opp til fotgjengerkryssing her), mm. Planforslaget 
legger derfor i steden opp til krav til artikulering langs hele tomten, og ikke artikulering 
låst til forlengelsen av Gamle Beddingvei. 

10. Rådmannens innspill er å la K. G. Meldahls vei være hovedtrasé, slik den er i dag, og 
løse avkjøring inn til planområdet som et T-kryss mot denne. I planforslaget er kryss / 
avkjøring løst med avkjøring opp til eneboligene langs K. G. Meldahls vei. Dette er 
foreslått i samråd med Statens vegvesen og trafikkonsulent med grunnlag i antatte 
ÅDT-tall for disse veiene. Det er helt klart at det vil gå mest trafikk inn på planområdet, 
og at det derfor vil være logisk å løse krysse slik det er foreslått i planforslaget. Se 
forøvrig beskrivelse og vedlegg 4. 

11. Arealene som eies / skal overtas av kommunen beskrives både som punkt i 
bestemmelsene med referanse til PBL §12.7-14, og ved å sette O_ foran formålet på 
plankartet (iht nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister).  
Identifisering av eierskap beskrives begge steder iht nasjonal produktspesifikasjon.  

12. Det er under utarbeidelse en retningslinje om behandling av luftkvalitet i planleggingen; 
denne er ennå ikke gyldig som styringsdokument. Slik situasjonen er i dag, er det ingen 
indikasjoner på at det er problemer med luftforurensing innen planområdet (siden 
hovedveinettet ikke er ferdigstilt, og trafikkmengden er liten). Det foreslås derfor et 
avsnitt i beskrivelsen som omhandler luftforurensning generelt, men ingen ytterligere 
dokumentasjon eller undersøkelser fremskaffes utover dette. 

 
 

1. Fredrikstad Fjernvarme, brev datert 25.03.10. 
FFAS påpeker at området ligger innenfor sitt konsesjonsområde for fjernvarme samt den 
privatrettslige avtalen mellom Værste AS og FFAS om utbygging og levering av 
fjernkjøling på Værste AS sin eiendom. Med andre ord i praksis en tilknytningsplikt på det 
område som detaljplanen omfatter. 
 

Vår kommentar: 
Krav om forsyning av vannbåren varme er medtatt i egen bestemmelse §1.3. Eksakt 
ordlyd på bestemmelsen tilpasses ordlyden slik den er beskrevet i vedtekter til PBL for 
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Fredrikstad Kommune (April 2010). Tilknytningsplikten med hensyn til kjøling håndteres av 
de private partene i den enkelte byggesak.  
 
 

2. Fredrikstad kommune, Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, utskrift møtebok av 13.04 og 20.04.10. 
Rådene har ingen merknader til det fremlagte reguleringsforslag men ønsker at HC 
plasser ved gangbroa på Kråkerøy-sida bør innarbeides i planen. 

 
Vår kommentar: 
Detaljplanen omfatter ikke ovennevnte arealer ved gangbroa, og ønsket kan således ikke 
etterkommes. 
 
 

3. Borg buss, brev datert 16.04.10. 
Borg buss ønsker busslommer med stor kapasitet i begge retninger mot Glombo. 
 
Vår kommentar: 
Det er busslommer i begge retninger mot Glombo. Begge busslommer er allerede ivaretatt 
(og bygd) i Statens vegvesens reguleringsplan. Den østlige busslommen er medtatt i dette 
planforslaget på grunn av justeringer og presiseringer rundt ny avkjøring til området fra 
vest. 

 
 
4. Jotne Eiendom AS, brev datert 20.04.10. 

Jotne har ingen innvendinger til planforslaget, men vedlegger en støyrapport de fikk 
utarbeidet i 2001 for ulike aktivitetsnivåer i deres verkstedområdet. Rapporten konkluderer 
med at alle verdier overskrider grenseverdier for f.eks boliger for hele Nordre Kråkerøy og 
Værste-området. 
 
Vår kommentar: 
Mottatt rapport tas til etterretning, men denne anses for å være utdatert (fra 2001)  
og ikke i samsvar med dagens virksomhet og aktivitetsnivå. (inneholder f.eks støykilder så 
nå er revet og grenseverdier som ikke er gjeldende lenger) I henhold til retningslinje T-
1442 skal støykart oppdateres ved endringer med 3 dB eller mer, og minst hvert 4 eller 5 
år. Foreliggende rapport er 9 år gammel. Dersom Fredrikstad Kommune anser det som 
nødvendig, henstiller forslagstiller kommunen å etterlyse oppdatert underlag fra mulige 
forurensende aktører, som kan brukes som grunnlag for evt mer detaljert 
plandokumentasjon. 
 
 

5. Fredrikstad kommune, brann- og redningskorps, brev datert 23.04.10. 
Brannsjefen anbefaler at planforslaget godkjennes under følgende forutsetninger: 
- § 7-28 vannforsyning til brannslokking i REN samt 
- § 5-4, 5-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn tilfredstilles. 
- brannkum bør plasseres 25-50 m fra inngang/hovedangrepsvei. 
- tilstrekkelig antall brannkummer for å dekke hele bygningen. 
- kapasitet på slokkevann minimum 50 l/s fordelt på minst 2 uttak. 
- evt behov for vannforsyning til automatiske slukkeanlegg avklares med kommunen. 
- det må klart fremkomme av reg.best hvilke eventuelle kapasiteter og begrensninger 
som gjelder for området. 
 

Vår kommentar: 
Både krav til vannforsyning for slokking, kapasitet på dette, avstand og plassering av 
brannkummer mm håndteres normalt i påfølgende byggesak(er) og dekkes av PBL, REN  
og andre relevante forskrifter. Vi mener derfor at dette ikke bør ivaretas med egne 
bestemmelser i en detaljplan. Med hensyn til kapasiteter kan det f.eks nevnes  at den 
Ø=400mm PVC ledningen som ligger i fortauet langs tomta til Helsepluss gir 100 l/s ved 
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en hastighet i ledningen på 1 m/s. Altså har den overordnede infrastrukturen mer enn god 
nok kapasitet 

 
 

6. Fredrikstad kommune, avd miljørettet helsevern, notat datert 18.05.10. 
Miljørettet helsevern har følgende kommentarer: 

1. Mener forslaget er lite konkret angående bruk av byggene og at vurderingen av støy og 
utearealer for f.eks boliger og plasseringen av disse bør gjøres tidlige i planen og ikke 
seint i prosessen for å gi mulighet for gode og rimelige løsninger. 

2. Hensynsone støy bør ha restrikasjoner og krav som gjelder for bygging innenfor sonen. 
Mener det bør stilles juridisk bindende støykrav i bestemmelsene og 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak iverksettes samtidig med utbygging. 

3. Mener at et formål som «Helsehus» også er å betrakte som støyfølsomt bruksformål 
og således omfattes av retningslinjen T-1442 for støy i arealplanlegging (og ikke kun 
bolig/skole/barnehage) og bør derfor medtas i støyberegningen. 

4. Mener foreliggende støyberegning ikke har tatt høyde for utvikling frem i tid og basert 
på antakelser. Det bør utarbeides en ny støyberegning når man vet hva bygningene 
skal brukes til og at det gjennomføres en støyfaglig utredning for evt formål/bruk i gul 
eller rød sone.  

5. Luftforurensning: de har ingen kommentarer til foreliggende/ kjørt  beregning. 
6. Støy fra bygg - og anleggsvirksomhet: mener det skal gjennomføres en beregning av 

støy fra bygg og anleggsvirksomheten. Dersom grenseverdier ikke kan overholdes skal 
det benyttes driftstidsbegrensninger/varsling og evt alternativt opphold for berørte. (iht 
T-1442) 

7. Luftforurensning fra bygg og anleggsvirksomhet: For å fastslå om tiltaket vil berøre 
følsom arealbruk i anleggsperioden skal det gjøres en vurdering av aktiviteter og 
forhold, med evt avbøtende tiltak (minimum transportplan). Gjennomføring av 
eventuelle tiltak skal sikres gjennom bestemmelsene. 

8. Utearealer: dersom det skal etableres boliger må det avsettes uteoppholdsareal iht 
kommunale vedtekter, og plassering må hensynta støysonene i området. Mener 
beskrivelsen av forholdet bolig/uteareal ikke er tilstrekkelig får å vurdere utearealet. 

9. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med eksisterende og planlagte gang- og 
sykkelveier. Mener det ikke fremkommer hvordan påkobling på eksisterende nett er 
tenkt, at avkjøringen fra Glomboveien kommer i konflikt med gang- og sykkelvei, at 
avkjørselens dimensjonering gir inntrykk av mange krysninger, og at dette er 
risikofaktor for ulykker og hinder for syklisters fremkommelighet. 

 
Vår kommentar:  
1. De ulike aktører (enda ikke avklart hvem disse vil bli) vil fellesskap utforme og definere 

endelig innhold og bruk. Dette er igjen avhengig av offentlige beslutninger om 
behandlingsformer og tilbud. Derfor legger Planforslaget opp til stor fleksibiliet og 
blandet formål. I T-1442 kan støyfaglig vurdering (med evt tiltak) for bygninger med 
støyfølsomt bruksformål vedlegges søknad om rammetillatelse (slik forslagsstiller har 
forutsatt) og ikke nødvendigvis i selve planforslaget. 

2. Hensynssone støy følger gul sone i støyvurdering utført av anerkjent støyfaglig 
konsulent (COWI AS). Støyrapporten følger vedlagt plandokumentasjonen. Det 
presiseres i beskrivelsen at hensynssone støy sammenfaller med støysone gul definert 
i rapporten. Utover dette  opprettholdes ytterligere dokumentasjonskrav ved søknad om 
tiltak, da det er først her at faktisk bruk blir definert og eventuelle behov / tiltak kan 
vurderes riktig. Se også svar under pkt 1 / 4. 

3. Støyfølsom bruksformål omfatter også «Helsehus» (boliger, sykehus, pleieinst, mm) og 
vil således inngå i overnevnte støyfaglige vurdering. 

4. I henhold til T-1442 kan kommunen tillate å oppføre bygg med støyfølsom bruksformål 
i både gul og rød sone, i sentrumsområder og kollektivknutepunkter. Tiltak og 
oppfyllelse av krav må dokumenteres i støyfaglig utredning. Forslagsstiller mener at 
denne bør vedlegges på rammesøknadsnivå når utforming og bruk av bygningene er 
mer definert.  Støyutredningen vil innebære fremskrevet trafikkgrunnlag til 2020, 
nødvendig tiltak med hensyn på støy på uteplasser samt en overordnet vurdering av 
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krav til fasadeisolasjon. Endelig vurdering av fasadeisolasjon og innendørs lydforhold 
vil utføres i forbindelse med igangsettingstillatelse. 

5. Ingen kommentar. 
6. Retningslinje T-1442 er en retningslinje og ikke juridisk bindende. I bestemmelsene er 

medtatt at det i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse skal redegjøres for 
spesielt støyende aktiviteter, sett i sammenheng med grenser, driftstider for slike 
aktiviteter og eventuelle tiltak beskrevet i retningslinjen T-1442. 

7. Se kommentarer under pkt 0.12. 
8. Utearealer: Detaljplanen endres og delformålet Institusjon tilføyes, som inkluderer 

helseinstitusjon/sykehus mm.  I denne reguleringsplanen vil dette konkret omfatte en 
intermediær sengeavdeling med lovpålagt heldøgnsomsorg/ behov for pleie og 
omsorgstjenester. Delformål «bolig» vil således utgå.. Det vil derfor ikke bo barn/unge i 
område og derfor heller ikke forutsatt behov for ordinære oppholds- og lekearealer. 

9. Planområdet er omkranset av gang- og sykkelveier/fortau på 3 sider. Mot sør 
avgrenses området av biotop og foreslått grøntstruktur mot eksisterende boligområde. 
Med andre ord er hele tomten i direkte kontakt med eksisterende nett. Med hensyn til 
kryssutforming mm; se SVV s innspill og våre svar. 

 
 

7. Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg, brev datert 11.05.10. 
Utvalget stiller seg positive til planforslaget, og kommer med følgende innspill: 
1. krav til utbygger om tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser. (helst med stativ for 

låsing samt tak/overdekning) 
2. henstiller kommunen til å være meget tilbakeholdne med eventulle dispensasjoner som 

vil påvirke grøntområde/biotopen negativt. 
3. ønsker at det skal stilles krav til estetisk utforming mot K.G Meldahlsvei og viktig at det 

ikke gis dispensasjoner som reduserer den avsatte stripen med «vegetasjonsskjerm». 
 

Vår kommentar: 
1. Krav til antall sykkelparkeringsplasser dekkes av kommunale vedtekter i påfølgene 

byggesak(er) i henhold til fordelingen av formål/bruk. Krav til f.eks næringsarealer: 30 
pl per 1000 m2. Detaljutforming med hensyn til type stativ og evt overdekning vil være 
en byggherre/leietakerbesluting.  

2. Grøntområde/biotop er kartlagt og vurdert av biolog med hensyn til både dette 
planforslaget samt nylig godkjent rammetillatelse på byggetrinn 1. Intensjonen er 
nettopp å bevare og inkludere biotopen som en grønn lunge og verdiskapende element 
for området.  

3. Det er gjennom PBL et generellt krav om estetisk utforming for hele prosjektet som 
sådan selv om det er påpekt spesielt mot Bjølstadforbindelsen. For 
vegetasjonsskjermen gjelder det samme for biotopen; dette er lagt inn i planforslaget 
av forslagsstiller/ grunneiere som et grønt element og skjerm i tillegg til å styrke 
biotopen. 

 
8. Østfold fylkeskommune, regionalavd plan- og miljøseksjonen, brev datert 12.05.10. 

Generelt oppfattes beskrivelsen som fyldig og god men at bestemmelsene er noe uklare 
og har mangler. Planen legger opp til stor fleksibilitet ift arealbruk som krever mer entydige 
og konkrete bestemmelser enn foreliggende planforslag. Østfold fylkeskommune har 
innsigelse til planforslaget med følgende merknader: 
1. Plandokumentene: Viser til rådmannens forslag til endringer og mener at disse er å 

betrakte som vesentlige, at de er uklare mht «skal» og «bør» punkter,  og burde vært 
innarbeidet i planen før offentlig ettersyn. De ber derfor om at momentene de har 
påpekt innarbeides i bestemmelsene på en tilfredstillende måte og at planen skal til 
gjennomsyn før den kan egengodkjennes av kommunen. 

2. Barn og unge: I planer med stor fleksibilitet og blandet formål er det viktig med entydige 
krav til leke- og oppholdsarealer. Det vises til Rikspolitiske retningslinjer og 
Fylkesplanen med særlige hensyn til barn og unge i arealplanleggingen. 
Bestemmelsens §1.1 om «barns særlige behov» er ikke tilstrekkelig for å sikre 
opparbeidelse av leke- og oppholds-arealer og har innsigelse til planen på dette 
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punktet. Det oppfattes som positivt at rådmannen mener det bør stå «at lekearealer 
skal være iht gjeldende kommunale bestemmelser». Bestemmelsene må konkretiseres 
i form av krav til arealstørrelser og utforming, og fortrinnsvis finnes på bakkeplan. 
Kommunens barnerepresentant skal medvirke i planprosessen. 

3. Kjøpesenter: Planen må forholde seg til fylkesplanen for Østfold, jmfr RPB for 
kjøpesenter og at det må fremgå klart av bestemmelsene at etablering av 
forretningsareal over 3000 m2 ikke kan skje før området ligger innenfor bysenteret 
fastlagt i kommunens sentrumsplan. Innholdet i eventuell etablering må være i samsvar 
med kommuneplan/kommunedelsplan. Fylkeskommunen mener foreliggende 
bestemmelser er upresise og har innsigelse til dette. 

 
Vår kommentar: 
1. Etter innarbeidelse av endringer i plankart, bestemmelser og eventuelt beskrivelse 

oversendes dokumentene til gjennomsyn hos Østfold Fylkeskommune før Fredrikstad 
kommune kan egengodkjenne denne. 

2. Barn og unge: Detaljplanen vil endres og tilføye underformålet Institusjon som 
inkluderer helseinstitusjon/sykehus mm.  I denne reguleringsplanen vil dette konkret 
omfatte en intermediær sengeavdeling med lovpålagt heldøgnsomsorg/ behov for pleie 
og omsorgstjenester. Formål «bolig» vil således utgå.. Det vil derfor ikke bo barn/unge i 
område og derfor heller ikke forutsatt behov for ordinære oppholds- og lekearealer. 
Med denne endringen bør dermed Fylkeskommunen kunne trekke innsigelsen på dette 
punktet. 

3. Planforslagets § 2.1, under «Vilkår for/ evt forbud mot bruk av arealer og bygg»: 
«Andelen forretningsareal skal ikke overskride de til enhver tid gjeldende rammer 
definert i arealdel til kommuneplan/ sentrumsplan for Fredrikstad kommune og i 
kjøpesenterforskriften». Forslagsstiller oppfatter dette som entydig og klart. Arealer er 
ikke medtatt siden disse kan endres i de planer/forskrifter man refererer til. Etter 
kontakt med Østfold Fylkeskommune foreslås det å i tillegg referere til regional plan 
(ATPNG / Fylkesplan) slik at bestemmelsen oppfattes som presis. Forøvrig viser 
forslagsstiller til innspill fra Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen som oppfatter 
planforslaget som entydig og presist på dette punkt. 

 
 

9. Bjølstad velforening, brev datert 14.05.10. 
Velforeningen har ingen merknader til planforslaget. De bemerker at området vest (og 
nord?) for Bjølstadforbindelsen ikke er inkludert i Bjølstad velforening boområde. Det 
anbefales at berørte naboer i K.G Meldahlsvei og Kråkerøy barnehage kontaktes. 
 
Vår kommentar: 
Informasjonen tas til etterretning. FK/avd reg og bygg kontroller at nevnte naboer er 
varslet i høringen. 

  
 
10. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, brev datert 14.05.10. 

Fylkesmannen har følgende faglige råd til planforslaget: 
Generelt: Alle endringer i arealformål skal meldes til Kostra når planen er vedtatt. 
Fylkesmannen mener at innenfor konseptet  ivaretar plan og planbestemmelser 
nødvendige hensyn og føringer. Dersom formålet ikke realiseres oppfattes 
bestemmelsene som uklare og for åpen for en stor bredde av bruk. Det bemerkes 
følgende:  
1. Plantype: Dersom dette er en detaljplan bør det referes til PBL § 12-3 som er 

hjemmelen og klart fremgå at dette er en tidsbegrenset privat reguleringsplan for et 
konkret prosjekt. Planens juridiske dokumenter oppfattes som for generell og lite 
opplysende og burde da vært tydeligere på «helseprosjektet» både i kart og 
bestemmelser. 

2. Utnyttelse: Planen har ikke angitt grad av utnyttelse eller etasjer, men derimot maks 
antall bruksareal og to høydeangivelser som kan gi rom for mange ulike utbygginger. 
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Det stilles spørsmål om området tåler et bygg av denne høyde og karakter og det 
etterlyses illustrasjoner av dette. 

3. Konsekvensutredning: Bygget skal maks inneholde 15000 m2 bruksareal og er derfor 
vurdert til ikke å være underlagt forskrift om KU. Fylkesmannen viser til forskriftens 
tillegg om krav til at denne type bygg med mer enn 5000 m2 bruksareal skal vurderes  
til forskriftens §4 og kan ikke se at dette er fulgt opp. Konsekvenser internt på området 
er vurdert, men ingen avklaring ift forskriften eller utredet virkninger av tiltaket ift 
utvikling av sentrum/sentrumsfunksjoner. Bygget må behandles etter §3. 

4. Barn og unge: Plan og bestemmelser inneholder ikke krav som sikrer barn og unges 
rettigheter da dokumentene bygger på forutsetningen om et «helseforetak» ikke 
beregnet på barn. Det legges til grunn at man har ment at dersom konseptet endres 
må utbyggingen følge de krav/bestemmelser som settes i pågående 
sentrumsplan/byområde. Fylkesmannen mener det vil være rom for nærmere 10000 
m2 bruksareal til bolig eller 100-150 boliger, som uten tvil må følges opp mht barn og 
unge. Denne forutsetningen må gå tydelig frem av bestemmelsene og ikke bare i 
beskrivelsen. 

5. Hensynssoner: Tydeliggjøringen av soner for støy og grønnstruktur oppfattes positivt 
men anbefalinger i støyundersøkelse og biotop burde vært videreført i detaljerte 
bestemmelser for hvordan hensynene skal ivaretas. 

6. Kjøpesenter: Bestemmelsen inneholder ikke formålet «kjøpesenter» men en variert 
bruk. Andelen forretningsareal skal ikke overskride bestemmelser i kommuneplan/ 
sentrumsplan eller i kjøpesenterforskriften. Inntil det foreligger en ny sentrumsplan 
betyr dette maksimalt 3000 m2. Inntil regional plan for Nedre Glomma formelt 
oppheves betyr dette maks  1500 m2. «Vi legger til grunn at forretningsdelen må til 
enhver tid avklares i forhold til gjeldende overordnet plan, slik også 
kjøpesenterbestemmelsen forutsetter.» 

 
 

Vår kommentar: 
1. Henvisning og referanse til PBL §12-3 Detaljregulering innarbeides i dokumentene. Mht 

tydelighet vises til punktene 0.4 og 6.1 med tanke på fjerning av delformål bolig, og at 
forslagsstiller anser at detaljeringsnivå for resterende delformål er tilstrekkelig i 
plandokumentasjonen slik den foreligger. 

2. Planen definerer utnyttelse etter 1 av 4 mulige definisjonsmåter iht veileder T-1459 
Grad av Utnytting (2007). Forslagsstiller mener at bestemmelsene er tydelig nok på 
dette punktet. Forslagstiller vil i beskrivelsen medta tilleggsillustrasjoner som inkluderer 
eksisterende og planlagte bygg for bedre å dokumentere at mulig(e) bygningsvolumer 
vil harmonere med omgivelsene. 

3. Vurdering ift Forskrift om konsekvensutredninger:  
- § 2 -f) Reg.planer for tiltak nevnt i vedlegg I: Bygget overskrider ikke 15000 m2 

bruksareal eller 500 mill i investeringskostnader og er arealbruksmessig i samsvar 
med overordnet plan. 

- § 3 - b) Reg.planer for tiltak nevnt i vedlegg II: Denne type formål for bygg over 5000 
m2 skal vurderes etter kriterier i § 4. Dette er utført men beskrivelsen kan forbedres 
siden den ikke spesifikt nevner §3. 

- Forslagsstiller er av den oppfatning at det er kun § 4 - b) som er aktuell å 
vurdere(registrert biotop 360). Det vises til plandokumentets beskrivelse kap 2: 
Forhold til ny PBL, NY kartforskrift og ny KU-forskrift hvor det redegjøres om biotop, 
gjennomført  registrering og vurdering av denne opp mot forskriften.  

- Forslagstiller kan eventuellt utdybe beskrivelsen med en gjennomgang av samtlige 
kriterier i §4. Forøvrig vises det til §5 hvor det er ansvarlig myndighet som skal (før 
varsel/ kunngjøring) ta stilling til om planen faller inn under noen av kriteriene i §4. 

4. Barn og unge:  Under formål Offentlig og privat tjenesteyting vil detaljplanen endres og 
tilføye underformålet Institusjon som inkluderer helseinstitusjon/sykehus mm.  I denne 
reguleringsplanen vil dette konkret omfatte en intermediær sengeavdeling med 
lovpålagt heldøgnsomsorg/ behov for pleie og omsorgstjenester. Formål «bolig» vil 
således utgå.. Det vil derfor ikke bo barn/unge i område og derfor heller ikke forutsatt 
behov for ordinære oppholds- og lekearealer. 
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5. Ønske om mer detaljerte bestemmelser hensynssoner:  
- For hensynssone «grønnstruktur» er det gitt bestemmelser knyttet til biotop og 

vegetasjonsskjerm både med hensyn til mulig bruk som park/rekreasjon/ evt 
installasjoner, bevaring og forsterking/ny vegetasjon. Alle inngrep skal vurderes av 
fagmyndighet før det gis tillatelse til tiltak. Forslagsstiller er av den oppfatning at 
bestemmelsene fullt ut ivaretar den grønne hensynssonen. 

- For hensynssone «støy» skal det ifølge bestemmelsen gjennomføres støyfaglige 
vurderinger med beskrivelse av tiltak i samsvar med T-1442 (og innendørs iht TEK/ 
NS8175/C). I T-1442 kan støyfaglig vurdering for bygninger med støyfølsomt 
bruksformål vedlegges søknad om rammetillatelse (slik forslagsstiller har forutsatt) og 
ikke nødvendigvis i selve planforslaget. Se forøvrig svar til Miljørettet helsevern. 

6. Fylkesmannen har en korrekt forståelse av planforslagets bestemmelse og beskrivelse 
med hensyn til «kjøpesenter»og rikspolitisk bestemmelse: Forretningsdelen må til 
enhver tid avklares i forhold til gjeldende overordnet plan. 

 
 

11. Statens vegvesen, brev datert 20.05.10. 
SVV påpeker at Rådmannens mange anbefalinger om endringer skaper usikkerhet om 
hva som kreves endret og hva som er faglige råd. SVV har følgende faglige råd: 
1. Ved avkjørsel til Glomboveien bør gang og sykkelvei reguleres gjennomgående. 
2. I avkjørselen til Glomboveien bør det også reguleres siktlinje fra avkjørsel mot gang- og 

sykkelvei. Siktkravet er 4 x 20 m, jf Statens vegvesens håndbok 017, kap C.3.6.4. 
3. Regulerte vegbredder m.m. bør vises på plankartet. 
4. Om mulig bør gjennomgående gang- og sykkelvei ikke gå mellom lehus og 

busslomme. 
5. Bestemmelse § 3.1 omtaler riksveg. Foreløpig fungerer vegen som lokal forbindelse 

mellom Glombo og Værste/Fredrikstad sentrum (kommunal veg?), mens den på sikt vil 
bli en del av ny fylkesveg 108 mot Kråkerøy kirke. 

6. Bestemmelse § 2.1 omtaler at bygningsmasse mot Bjølstadforbindelsen skal følge 
byggelinje som vist i plan. Denne byggelinjen antas å være sammenfallende med både 
plangrensen og formålsgrensen og på den måten ikke mulig å se på plankartet. Dette 
kan med fordel presiseres i bestemmelsen. 

7. Bestemmelse § 2.1 omtaler at bygningsmasse langs Glomboveien ikke skal overskride 
byggegrense som vist i plan. Det er ikke mulig å se byggegrensen på plankartet. Er 
den sammenfallende med formålsgrensen mot gang og sykkelvegen? Dette må 
presiseres i bestemmelsen. 

8. Jf. punkt 6 og 7 ovenfor: Planens begrensning følger gang- og sykkelvegens kurve ved 
rundkjøringen i krysset mellom Bjølstadforbindelsen og Glomboveien. Er det der 
byggegrense eller byggelinje som er sammenfallende med planens begrensning? 

9. Det bør tas inn en bestemmelse om at det innenfor frisiktsoner ikke tillates sikthinder 
på mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers høyde. Unntaket kan være enkeltstående 
stolper og oppstammede trær med stammediameter < 10 cm. Vi antar at det kan være 
hensiktsmessig å regulere frisiktsoner som hensynssoner. 

 
 

Vår kommentar:  
1. Gang- og sykkelvei reguleres gjennomgående. Plankart endres iht råd. 
2. Siktlinje fra avkjørsel Glomboveien mot gang- og sykkelvei medtas. Plankart endres iht 

råd. 
3. Regulerte veibredder påføres plankartet iht råd. 
4. Gjennomgående gang- og sykkelvei mellom busslomme og leskur er hentet fra Statens 

vegvesens egen reguleringsplan. Rådet medtas ikke i denne planen med mindre SVV 
selv endrer sin reguleringsplan. 

5. Glomboveien endres i bestemmelse § 3.1 fra «riksvei» til «fylkesvei». (selv om den i en 
overgangsfase vil fungere som en kommunal vei) 

6. Mot Bjølstadforbindelsen er byggelinje sammenfallende med både plan- og 
formålsgrensen. I § 2.1 står det at «bygningsmasse innenfor formålet skal følge kant 
gang og sykkelvei langs Bjølstadforbindelsen» samt «bygningsmasse langs 
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Bjølstadforbindelsen skal følge byggelinje som vist i plan, mens bygningsmasse langs 
Glomboveien og mot grønnstruktur i i sør/ K.G Meldahlsvei skal ikke overskride 
byggegrense som vist i plan» . Forslagsstiller oppfatter dette som relativt klart, men ser 
at de når de ulike grenser/linjer overlapper er det kun i det digitale kartet denne 
informasjon er entydig. For ordens skyld tas da ønsket presisering med og 
bestemmelsen endres iht råd. 

7. Byggegrense mot vest/Glomboveien er sammenfallende med formålsgrensen mot 
gang- og sykkelvei. Vi etterkommer rådet og presiserer dette i bestemmelsen. 

8. Mot vest/ Glomboveien og rundkjøring er byggegrense sammenfallende med planen og 
formålsgrensen. Det er ikke definert noen byggelinje mot vest og rundkjøring. Se 
forøvrig kommentarer under pkt 6 & 7. 

9. Det defineres hensynssoner innen blandet formål, der siktlinjer i kryss medfører behov 
for dette. Vi innarbeider en tekst i bestemmelsene, basert på innspill fra Statens 
vegvesen,  om hva som tillates innenfor hensynssonene. 

 
 

12. Fredrikstad Energinett AS, brev datert 04.05.10. 
FEAS har ingen vesentlige innvendinger til planforslaget og sier seg fornøyd med 
beskrivelsens formulering knyttet til omlegging av eksisterende kraftforsyning og 
plassering av ny nettstasjon enten på egen tomt eller rom i bygningsmassen. 
 
Vår kommentar: 
Vi foreslår at det medtas et avsnitt  under §2.1 om ny nettstasjon og at plassering og 
løsning skal besluttes i samråd med FEAS. Se revidert forslag til bestemmelser. 

 
 
REGULERINGSENDRING 2016: 
Høringsperiode for forslag til reguleringsendring var 02.12.2016 – 27.01.2017. Kopi av innspill 
mottatt ved høring og offentlig ettersyn følger som vedlegg til planforslaget. Under følger en 
oppsummering av innspillene med forslagsstillers kommentarer: 
 
1. Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS), datert 02.12.2016 

- Nødvendig areal til adkomst for varetransport og sikring mot farlige situasjoner må 
ivaretas. Varetransport må tilrettelegges for minimum kjøretøylengde 12 m, fri høyde 4,5 
m og bredde 3,2 m. Det henvises til krav i TEK10, Arbeidstilsynets avstandskrav på 
maks. 50 m mellom oppstillingsplass og varemottak, samt bransjestandard som kan 
hentes på luks.no.   
Kommentar:  
Reguleringsendringen innebærer ikke endring av adkomstveier. Gjeldende byggteknisk 
forskrift (p.t. TEK10) legges til grunn for prosjektering av nye bygg og anlegg i 
planområdet.   
 

2. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 05.12.2016 
- Brevet er kopi av et saksframlegg fra rådmannen som legger saken fram til behandling i 
rådene. Rådene behandlet saken 13.12.2016.  
Eldrerådet hadde ingen merknader.  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne påpeker viktigheten av universell 
utforming, også med tanke på parkering. Rådet anmoder om å legge inn i 
bestemmelsene at det opprettes tilstrekkelig med HC-plasser og at de er betalingsfrie.   
Kommentar:  
Det er tatt inn krav om min. 13 HC-plasser. Dette tilsvarer ca. 6 % av maksimalt tillatt 
antall p-plasser i planområdet. Det er tatt inn maksbestemmelse for bilparkering, så 
dersom det totale antallet p-plasser reduseres, står antallet HC-plasser fast, og 
prosentandelen HC-plasser øker. Det er ikke anledning til å sette bestemmelser om 
betalingsordning for parkering i reguleringsplan. 
  

3. Kystverket sørøst, datert, 05.12.2016 
Kystverket har ingen merknader til endring av planen. 
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4. Samvirkebarnehagene SA, datert 07.12.2016 

Kråkeby barnehage ønsker at de store trærne langs veien mot barnehagen blir bevart. 
Kart som viser trærnes plassering er vedlagt.  
 
Kommentar:  
Trærne ligger innenfor formål annen veggrunn – grøntareal (o_VG5) og vil ikke bli berørt 
av utbyggingen. Ny bestemmelse (§ 3.4) tas likevel inn for å sikre bevaring av disse 
trærne mellom barnehagen og K. G. Meldahls vei.  
 

5. Forsvarsbygg, datert 07.12.2016 
Forsvarsbygg har ingen merknader til reguleringsendringen.  
 

6. Jernbaneverket, datert 09.12.2016 
Jernbaneverket har ingen merknader til endring av planen.  
 

7. Beboere på Åsgård v/Advokat Planke, datert 01.07.2016 
Advokat Planke har sendt kopi av det samme brevet som ble mottatt ved varsel om 
oppstart.  
 
Kommentar:  
Det vises til kommentarer til varslingsinnspillet. 
 

8. Statens vegvesen, datert 19.01.2017 
- Statens vegvesen påpeker at G.A. Stouslands vei er klassifisert som fylkesvei (fv. 451) 
og ber om at dette tydeliggjøres i plandokumentene.  
Kommentar:   
”Fv. 451” er lagt til i planbeskrivelsen der G. A. Stouslands vei omtales. 
 
- Videre ønskes tekst om pågående planprosess øst for aktuelle planområde fjernet 
(planbeskrivelsen s.13). Dette fordi det fortsatt pågår vurderinger om planarbeidet  
innebærer endringer av dagens vegsystem.  
Kommentar:   
Tekst om pågående planprosess øst for planområdet er fjernet i tråd med vegvesenets 
innspill.  
 
- Det påpekes også at flere steder brukes navnet ”Bjølstadforbindelsen” brukes om fv. 
108 Jens Wilhelmsens gate. Plandokumentene bør oppdateres med riktige vegnavn når 
det nå likevel gjøres endringer. 
Kommentar:   
”Bjølstadforbindelsen” er erstattet med ”Jens Wilhelmsens gate” og ”Glomboveien” er 
erstattet med ”Selma Nygrens vei”  i planbeskrivelsen.  
 
- Vegvesenet støtter foreslåtte reduksjon i antall bilparkeringsplasser og foreslår at 
bestemmelsen formuleres som et maksimumskrav på 0,9 plasser per 100 m2 BRA 
bebyggelse. Slik vil bilplasser kunne omgjøres til sykkelplasser uten behov for 
dispensasjonsbehandling dersom det etter den økte utbyggingen skulle vise seg å være 
unødvendig god p-dekning innenfor planområdet.  
Kommentar:    
Forslagsstiller er enig i vegvesenets innpill og bilparkeringsbestemmelse er endret til 
maks-bestemmelse. For å unngå underkapasitet (jf. også innspill fra Østfold 
fylkeskommune) er det i tillegg tatt bestemmelse om min. 0,5 plasser per 100 m2 BRA.   
  

9. Østfold fylkeskommune (ØFK), Plan- og miljøseksjonen, datert 26.01.2017 
• ØFK fremholder at deres innspill i liten grad er ivaretatt eller drøftet i planforslaget.  
Kommentar: Samtlige tema nevnt i ØFKs varslingsuttalelse er beskrevet og omtalt i 
planbeskrivelsen. Det er imidlertid ikke gjort omfattende vurderinger rundt tema som ikke 
påvirkes/endres av planforslaget.  
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• ØFK støtter Fredrikstad kommunes skepsis til planen, og viser til problemstillinger 
nevnt under vurderinger i saksframlegget til kommunen, og til at kommunen 
forutsetter at planforslaget blir bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser. ØFK 
har innspill til følgende tema:  
  

o Utnytting og høyder:  
- Etter vurdering av eksisterende byggs nedtrapping og høyde mot Åsgård og 
grønnstruktur som eksisterende kvaliteter i omgivelsene velger ØFK som 
faglig råd å anbefale at utbyggingen reduseres noe, spesielt lengst øst og 
sør. Høyden mot hovedveiene kan etter ØFKs vurdering aksepteres høyere 
enn ut mot de mindre trafikkerte boliggatene. En mer ensartet fasade kan 
aksepteres mot Jens Wilhelmsens gate, men ikke i like stor grad mot øst og 
sør. Det bør i større grad åpnes opp og sikres en mer oppdelt fasade mot 
barnehagen og småhusbebyggelsen på Åsgård.   
Kommentar:  
Følgende bestemmelse videreføres uendret fra gjeldende plan: (§ 2.1): 
”Uttrykket av bygningsmassen mot grønnstrukturen i sør skal oppfattes 
fragmentert, oppdelt og tilpasse seg den skalamessig mindre 
boligbebyggelsen sør for K. G. Meldahls vei.” Sammen med foreslåtte 
høydebestemmelser vil dette etter vår vurdering og som redegjort for i 
plandokumentene, sikre at hensyn til de ulike kvalitetene i omgivelsene 
ivaretas. 
 
- Bestemmelser og intensjoner fra den opprinnelige planen bør videreføres 
også når det legges opp til vesentlig høyere utnytting. Det henvises til 
bestemmelse § 2.1 og fremholdes at %-fordelingen av ny bebyggelse som 
kan gå opp til ulike høyder ikke samsvarer.  
Kommentar:  
Det er lagt vekt på at bestemmelser og intensjoner i den opprinnelige planen 
videreføres, bl.a. har de ulike karakterene i omgivelsene vært førende for 
bestemmelser om volumoppbygging og høyde. Dette er det redegjort for i 
planbeskrivelsen.  
Vi ser at foreslått høydebestemmelse kan tydeliggjøres, og ordlyden er derfor 
endret. Det presiseres at min. 25% av BYA skal være maks. 4 etasjer, maks. 
30 % av BYA kan være maks 6.etasjer og resterende andel av BYA kan 
være maks 5 etasjer.  
 
- Når det gjelder BRA har ikke ØFK innvendinger til at det er unntak i forhold 
til beregning av bruksareal med horisontalplan for hver 3. meter, så lenge de 
ytre begrensningene ikke økes tilsvarende.  
Kommentar:  
Bestemmelsen er videreført uendret fra gjeldende plan. Det bekreftes at BRA 
skal løses innenfor de ytre begrensningene som høydebestemmelser, 
formåls- og byggegrenser.  
 

o Uteareal:  
- I dag er det mot sør og mot kollen bebyggelse i 2-3 etasjer. Det er både 
terrasser og visuell kontakt med utearealene som kan være viktig, spesielt for 
beboerne på institusjonen. ØFK mener det er viktig at 
overnattingsmulighetene tilknyttet helsehuset har gode uteoppholdsareal. I 
dag er ambulanser parkert i garasjer i 1.etasje mot kollen og utearealene, og 
det stilles spørsmål ved om utearealene er tilstrekkelig sikret ved utrykning.  
Kommentar: 
De sydligste delene av Helsehuset i 2-3 etasjer er ikke dimensjonert for 
påbygg. Planforslaget innebærer ingen endring av regulert og etablert 
grønnstruktur/uteoppholdsareal og kjøreveier. Som redegjort for planlegges 
de nye arealene som planforslaget åpner for ikke benyttet til institusjon. 
Formålet er imidlertid ikke endret, slik at det vil være mulig å etablere 
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institusjon i lokalene dersom det, mot formodning, skulle bli aktuelt på et 
senere tidspunkt. Planforslaget fastsetter at det skal være en ny gate/forplass 
mellom Helsehuset og nytt bygg. Dette byrommet var ikke sikret i opprinnelig 
plan. Arealet blir fotgjengerprioritert, uten gjennomkjøring og planlegges 
opparbeidet med beplantning og soner for opphold. Arealet vil dermed 
imøtekomme et evt. økt behov for uteareal. Nytt bygg planlegges også 
terrassert/nedtrappet mot sør, og det kan etableres uteoppholdsareal på 
disse takflatene. Ut over dette er det flere tilgjengelige områder for lek og 
rekreasjon i nærheten, bl.a. Værstetorvet med nærmiljøanlegg, 
Høyskoleparken, Værstestien rundt Odden, samt bryggepromenaden på 
Kråkerøysiden, hvor det om kort tid skal etableres lekeplass ved fergeleiet.  
 
- ØFK henviser til bestemmelse 2.1 ”Dersom nybygg medfører fjerning av 
eksisterende grønnstruktur skal det dokumenteres at tilsvarende 
overvannsfordrøyningseffekt ivaretas eller forsterkes.” ØFK tolker oversendt 
materiale slik at det ikke er planlagt at eksisterende bebyggelse skal få 
tilbygg, kun påbygg.  
Kommentar:  
Planforslaget innebærer ikke endring/fjerning av regulert grønnstruktur, eller 
tilbygg som berører regulert grønnstruktur. Bestemmelsen henviste til 
grøntrabatter som er etablert på eksisterende p-plass øst for Helsehuset.  
For å unngå misforståelser foreslås bestemmelsen endret til: ”For tiltak i 
planområdet skal det dokumenteres at overvannsfordrøyningseffekt i 
planområdet som helhet opprettholdes eller forsterkes.”  
Deler av den økte utnyttelsen i planområdet er tiltenkt framtidige påbygg på 
Helsehuset. Deler av Helsehuset er dimensjonert for eventuelle, framtidige 
påbygg. 
 

o Barn og unge: 
- ØFK viser til tidligere innsigelse og vurderinger til opprinnelig 
reguleringsplan ang. leke- og uteoppholdsareal for barn og unge tilknyttet 
institusjonsformål i planområdet.  
Kommentar:  
Det henvises til kommentar om uteareal over.  
 
- Det er snarveier fra bl.a. studentlåven på Bjølstad og ned til planområdet. 
Det er vurdert at det ikke skal legges til rette for turstier på grunn av områdets 
sårbarhet når det gjelder flora og fauna. ØFK bemerker at det er bedre at det 
legges til rette for en god snarvei enn at det etableres flere selvgrodde tråkk 
gjennom området. 
Kommentar:  
Innspillet gjelder snarveier fra bebyggelse på Åsgård. Regulerings-
bestemmelse §4.1 omhandler evt. turstier gjennom parkformålet. § 5.2 
omhandler evt. tiltak i hensynssone grønnstruktur (biotopen). Disse 
bestemmelsene videreføres uendret. Innspillet tas til orientering og følges 
opp uavhengig av reguleringsendringen, innenfor rammene av gjeldende 
bestemmelser. 
 

o Sykkelparkering: Kravet bør ikke reduseres fra 3 til 2 plasser, og 
sykkelplasser bør ikke tillates etablert i regulert grønnstruktur. 
Grønnstrukturen bør forbeholdes uteopphold/rekreasjon. Sykkelplasser bør i 
størst mulig grad være låsbare og overdekket. Behov for sykkelplasser bør 
vurderes opp mot antall arbeidsplasser og besøkende. Fredrikstad har et 
stort uutnyttet potensiale i bruk av sykkel blant byens befolkning. Det 
anbefales et minimumskrav på 3 plasser per 100 m2 kontorplass.  
Kommentar: Innspillet tas til følge. Sykkelparkeringskravet økes fra 2 til 3 
plasser per 100 m2 BRA. Unntak for BRA for kjeller, tekniske rom, 
overdekket uteareal og tenkte plan i dobbelthøye rom videreføres. I tillegg er 
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det lagt til at BRA i fellesarealer (f.ex. trapperom, kantine, sanitærrom) og 
garasje ikke medtas. Dette er arealer som brukes av de samme 
menneskene, og dermed ikke utløser sykkelparkeringsbehov.  
Sykkelplasser til ansatte planlegges hovedsakelig i kjeller. Utvendige 
sykkelplasser etableres med stativ.  
Bestemmelse om etablering av sykkelplasser i grønnstruktur er tatt ut. 
  

o Parkering:  
ØFK er usikker på om grepet med redusert parkering er heldig siden det her 
er snakk om behov for parkering til legevakt, apotek med mer, der 
besøkende ofte ikke er kjent. Det er noe parkering i nærområdet, men denne 
skal på sikt også dekke andre nye funksjoner på Værste. ØFK er i 
utgangspunktet for redusert p-dekning, men som vi også ba om redegjørelse 
for ved varsel om oppstart; spesielt legevakten trenger gode løsninger.  
Kommentar: Det planlegges ingen endringer på p-arealet mot vest, nærmest 
legevakt og apotek. Som redegjort for i planbeskrivelsen vil utbygger selvsagt 
prioritere tilstrekkelig parkering for sårbare grupper. Parkeringssituasjonen 
følges nøye og løpende opp. Erfaringsmessig er det svært god kapasitet på 
p-plass vest  i legevaktens åpningstid (kveld/natt). Det er også tatt inn 
tallfestet minimumskrav for HC-parkering (13 stk). Antallet kan dermed ikke 
reduseres selv om øvrig parkering skulle bli redusert. Bestemmelse om at 
gjesteparkering, HC-parkering, taxioppstilling og sykkelplasser skal plasseres 
nær hovedinngang, videreføres uendret.  
 

o Gater:  
”Bjølstadforbindelsen” bes endret til Jens Wilhelmsens gate i 
plandokumentene. Denne bør oppleves som en urban gate, og ikke som 
gjennomkjøringsvei. Det er derfor viktig at det kreves utadrettet virksomhet 
på gateplan. Dette bør også vurderes krevd mot mellomrommet mellom 
eksisterende og nytt bygg.  
Kommentar: ”Bjølstadforbindelsen” er erstattet med Jens Wilhelmsens gate i 
plandokumentene. Forslagsstiller er enig i at gater i området bør ha urbant 
preg og utadrettet virksomhet på i 1.etasje. Dette planlegges inn i ny 
bebyggelse i området, uavhengig av om byområdeplan eller reguleringsplan 
krever det. Innspillet imøtekommes med tilleggsbestemmelse til § 2.1.  
 

o Konsekvensutredning: 
Etter ØFKs vurdering er det uheldig at planområdet ikke sees under ett 
angående krav til KU. ØFK ser at det ikke vil være hensiktsmessig å kreve 
konsekvensutredning her, men vil anbefale at utvidelser vurderes ut ifra 
helheten ved planområdet, sett under ett gjennom en periode.  
Kommentar:  
Innspillet tas til orientering, og tidligere vurdering av planen i forhold til 
bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning fastholdes. 
  

o Støy: 
ØFK mener det vil være en fordel om det lages skjermede takterrasser. 
Kommentar:  
Innspillet tas til følge. Det presiseres i planbestemmelsene at takflater kan 
benyttes til uteopphold og det tas inn bestemmelse om at skjermende, 
transparente rekkverk tillates.  
  

o Plankart: 
ØFK anbefaler at den delen av planområdet som skal være ubebygd/åpen, 
tegnes inn på plankartet, slik at det er omforent forståelse av hvor denne 
delen skal ligge.  
Kommentar: Vi mener bestemmelsen knyttet til mellomrommet mellom det 
eksisterende Helsehuset og nytt bygg er entydig og tilstrekkelig. 
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Mellomrommet er dessuten tydelig illustrert i planbeskrivelsen. Det ble avklart 
med planmyndighet Fredrikstad kommune at det ikke var behov for å endre 
plankartet før planen ble sendt på høring.  
 

o Hensynet til automatisk fredete kulturminner: 
Kulturminneinteressene er ivaretatt.  
 
 

10. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 27.01.2017 
- Planen er en endring av tidligere vedtatt plan og det dreier seg nå om en mer 
omfattende utbygging og redusert parkering. Ved behandling av gjeldende plan ble det 
nedlagt mye arbeid i å utforme bebyggelse med oppdelt struktur, brutte fasader og 
høyder tilpasset omkringliggende bebyggelse. FMØs vurdering er at den nye planen 
bryter med dette. Intensjonene er til en viss grad beholdt, men den høye utnyttelsen og 
massiviteten i prosjektet gjør dette nærmest umulig å forene. FMØ støtter rådmannens 
betenkninger i saksutredningen og vil tilrå en utbygging mer i samsvar med den 
eksisterende bebyggelsen i høyder og fasadeuttrykk.  
Kommentar:  
Oppdelt struktur og høyder tilpasset omgivelsene sikres gjennom planbestemmelsene 
som stiller klare krav til høyde og volumoppbygging/trapping. Brutte fasader mot sør 
sikres ved at opprinnelig bestemmelse om dette videreføres uendret. Volumskissene i 
plandokumentene er ikke detaljerte mht. fasadeuttrykk, og det understrekes at detaljert 
løsning skal avklares i byggesaken.  
 
Både rådmannens saksframlegg og fylkesmannens uttalelse fokuserer i stor grad på 
tilpasning til den omkringliggende småhusbebyggelsen og eksisterende Helsehus. 
Tilpasningsgrep og begrunnelse for disse er redegjort for i plandokumentene.  
I planarbeid og realisering av byggeprosjekter må i tillegg andre aspekter vurderes og 
vektes. Blant annet er dette et sentrumsområde i sterk utvikling, hvor sentrale føringer 
krever høy arealutnyttelse. Planarbeidet må også sikre at det legges til rette for et 
realiserbart prosjekt som har økonomisk bærekraft til å forsvare en høy kvalitet i 
detaljering, materialbruk og tilliggende uteområder.   

 
En samlet vurdering og avveining av hensynet til kvaliteter i omgivelsene, økt arealbehov 
i planområdet og overordnede føringer ligger til grunn for planforslaget. 
Reguleringsendringen er igangsatt fordi det er endret arealbehov i planområdet, og 
planforslaget er søkt utarbeidet i tråd med intensjonene i opprinnelig plan, og med hensyn 
til omgivelsene.  Økt areal medfører økt volum og høyde, og dermed at noen av de 
opprinnelige bestemmelsene endres. Det er imidlertid sikret i bestemmelsene at 
bebyggelsen ved hjelp av variert materialbruk og høydevariasjon skal oppfattes 
fragmentert, oppdelt og tilpasse seg den skalamessig mindre boligbebyggelsen sør for K. 
G. Meldahls vei. Bestemmelsen er videreført uendret fra opprinnelig reguleringsplan. Det 
dokumenteres at ny bebyggelse ikke vil kaste skygge mot småhusbebyggelsen sør for 
planområdet. Ny bebyggelse vil bidra til at småhusbebyggelsen skjermes for trafikkstøy 
fra fylkesveien. Det etableres en ny gangforbindelse/plassdannelse gjennom 
planområdet, et byrom som ikke var sikret i opprinnelig plan. Det understrekes også at 
det ikke er mottatt noen merknader vedr. prosjektets høyde/volum fra verken naboer i 
villaområdet eller barnehagen.  
 
- I planen er det lagt opp til blandede formål med tjenesteyting/institusjon, kontor og 
forretning som hovedinnhold, men uten nærmere spesifikasjon av fordelingen. FMØ har 
forståelse for at det kan være usikkerhet rundt hva man fyller så vidt store arealer med, 
men vil likevel påpeke at et hovedformål må være aktiviteter tilknyttet helsehuset og 
helserelatert virksomhet. 
Kommentar:  
Planområdet utvikles med fokus på klyngedannelse innen helse- og velferdsrelatert 
tjenesteyting. Virksomheten til framtidig leietaker i nytt bygg er i tråd med dette.  
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- Handel innenfor hele planområdet skal ligge innenfor kjøpesenterbestemmelsenes 
ramme på 3000 kvm. En evt. økning ut over dette av handelsareal krever ny vurdering av 
sentrumsgrensen og forholdet til byens kjerneområde i en sentrumsplan/kommuneplan, jf. 
kjøpesenterbestemmelsens formålsparagraf.  
Kommentar:  
Plandokumentene er tydelige på at det ikke skal etableres handelsarealer større enn 
3000 m2 i planområdet. Opprinnelig reguleringsbestemmelse om dette videreføres 
uendret. Forslagsstiller er kjent med plankrav knyttet til etablering av større 
handelsarealer.   
 
- Planbestemmelsene legger opp til stor grad av detaljutforming i byggesaken. 
Rammesøknad skal utarbeides parallelt med reguleringsplanen for å få til en effektiv 
prosess. FMØ mener det svekker detaljreguleringen når bestemmelsene blir for generelle 
og henviser til regler og retningslinjer som forskyver avklaringer til rammesøknaden. Når 
det allerede foreligger stor grad av detaljering i skisseprosjektet burde planen være mer 
klargjørende.  
Kommentar:  
Skisseprosjekt og detaljreguleringsplan er utarbeidet parallelt for å kunne gi omgivelser 
og høringsparter tilstrekkelig informasjon og forståelse av framtidig bebyggelse i 
planområdet. Samtidig er det lagt vekt på at bestemmelsene gir noe fleksibilitet til 
detaljprosjekteringsfasen. Det er vår vurdering at bestemmelsene likevel gir omgivelser 
og bygningsmyndigheter tilstrekkelig forutsigbarhet om rammene for utbyggingen. 
   
- Det er uklare bestemmelser om hvordan den grønne ”biotopen” med edelløvtrær skal 
forvaltes og vedlikeholdes.  
Kommentar:  
Tidligere vedtatt bestemmelse om forvaltning og vedlikehold av grønnstruktur videreføres 
uendret. Se også kommentar til Østfold fylkeskommune om samme tema.  
 
- Planen kan for FMØs del egengodkjennes av kommunen.  

 
VEDLEGGSLISTE 
Vedlegg 1: annonse  
Vedlegg 2: Oversendelsesbrev berørte instanser / naboer og mottakerliste  
Vedlegg 3: Kopi innkomne uttalelser 
Vedlegg 4: Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad Kommune; 24.09.09 
Vedlegg 5: Vurdering Trafikkstøy, omregulering Værste område 7b – 7c, 04.09.09 
Vedlegg 6: Botanisk befaring i området ”Værste omr. 7”, Sept. 09 
Vedlegg 7: Illustrasjoner rammesøknad BT1, Sept. 09 
Vedlegg 8: Kopi innkomne høringsuttalelser etter offentlig ettersyn. 
 
REGULERINGSENDRING 2016:  
Vedlegg 9: Geoteknisk notat, NGI juni 2016 
Vedlegg 10: Grunnforureningsrapport, COWI 2011 
Vedlegg 11: Kopi innkomne varslingsuttalelser, dato 23.05.2016 – 20.06.2016 
Vedlegg 12: Kopi av innkomne høringsuttalelser, 02.12.2016 - 27.01.2017 


