
Side 1 av 6

Saksnr.: 2013/5056
Dokumentnr.: 45
Løpenr.: 190829/2016
Klassering: VÆRSTE
Saksbehandler: Ole Bernt Kvisgaard

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 22.11.2016 95/16

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Del av gnr. 423 bnr. 2, Værste 
ArealplanID 0106 1007 - Kråkerøy 
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagsstiller: Helsehuset Fredrikstad 2 AS c/o Værste AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.
Forslag til detaljregulering for Del av gnr. 423 bnr. 2, Værste, arealplanID 01061007 sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10.

Fredrikstad, 14.11.2016

Planutvalgets behandling 22.11.2016:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets vedtak 22.11.2016:
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.
Forslag til detaljregulering for Del av gnr. 423 bnr. 2, Værste, arealplanID 01061007 sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10.

Fredrikstad, 24.11.2016
Rett utskrift:

----------------------------------------
Irene Lundstrøm
møtesekretær

Utskrift til: Saksbehandler Ole Bernt Kvisgaard
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.
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Rådmannens forslag til innstilling
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.
Forslag til detaljregulering for Del av gnr. 423 bnr. 2, Værste, arealplanID 01061007 sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10.

Sammendrag
Endringsforslaget er utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 
AS c/o Værste AS. 

Reguleringsplan Del av gnr.423 bnr. Værste er vedtatt i 2011 og omfatter Helsehuset med 
parkeringsarealer, adkomstvei og grøntområde. Planen tillater inntil 15.000 m2 bruksareal 
(BRA) bebyggelse og anlegg og inntil 9.000 m2 BRA parkeringsanlegg. 

Forslagstiller ønsker gjennom endring av reguleringsplanen å øke arealer til tjenesteyting / 
forretning / kontor / institusjon, dels som påbygg av helsehuset og dels som et nybygg på 
arealet som står ledig for et eventuelt parkeringshus, i gjeldende plan. Det foreslås erstattet 
med et frittliggende nærings og kontorbygg. 

Endringen vil åpne for større bebyggelse der gjeldende plan beskriver en mer moderat 
utbygging, som bedre ivaretar hensyn til ulike situasjoner og miljø på henholdsvis by- og 
veisiden og småskalabebyggelsen ved Åsgård. 

Konklusjon
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen, men ser at 
det er noen problemstillinger som bør vurderes nærmere, jamfør de reservasjoner som er 
anført under rådmannens vurderinger. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og 
bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen 
anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at planforslaget sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 02.12.2009, sist revidert 19.11.2011
3. Reguleringsbestemmelser datert 02.12.2009>, sist revidert 28.10.2016
4. Planbeskrivelse datert 02.12.2009, sist revidert 28.10.2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2013/5056.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Endringsforslaget er utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 
AS c/o Værste AS. 

Reguleringsplan Del av gnr.423 bnr. Værste er vedtatt i 2011 og omfatter Helsehuset med 
parkeringsarealer, adkomstvei og grøntområde. Planen tillater inntil 15.000 m2 bruksareal 
(BRA) bebyggelse og anlegg og inntil 9.000 m2 BRA parkeringsanlegg. 

Forslagstiller ønsker gjennom endring av reguleringsplanen å øke arealer til tjenesteyting / 
forretning / kontor / institusjon, dels som påbygg av helsehuset og dels som et nybygg på 
arealet som står ledig for et eventuelt parkeringshus, i gjeldende plan. Det foreslås erstattet 
med et frittliggende nærings og kontorbygg. 
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Plankartet i reguleringsplanen er foreslått videreført uten endringer. Endringene er beskrevet 
gjennom planbestemmelsene, og er vist i vedlagte bestemmelser og beskrivelse markert 
med rødt. 

Eiendommer som berøres av endringsforslaget er gnr./bnr.
423/2 Værste AS 
423/54 Fredrikstadsdistriktets samv. barnehage 
423/177, 23/178 Helsehuset Fredrikstad 2 AS
K.G. Meldahls vei, G.A. Stouslands vei Fredrikstad Kommune

Overordnet planstatus
Aktuelle planer og retningslinjer i reguleringssaken:

 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. 
 Hovedsykkeltrasé 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520 (MD 2012)
 RPR Barn og unges interesser i planleggingen / T-2-08 Rundskriv barn og 

planlegging
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014),
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009), 
 Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008)
 Grønn by: arealplanlegging og grønnstruktur (2003)
 T-1179 Estetikk i plan- og byggesaker (1997)
 T-1267 fortetting med kvalitet 
 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen

Det henvises til planbeskrivelsens Kapittel 2 Overordnet Planstatus.

Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger innenfor sentrumsområdet i byområdeplanen, men ikke innenfor området 
som har formålet sentrumsformål. Det er avsatt til formålene framtidig bebyggelse og 
anlegg, samferdselsareal, infrastruktur og grøntstruktur.
 
Området ligger til Jens Wilhelmsen gate, i planbeskrivelsen kalt Bjølstadforbindelsen, som 
også er gjennomkjøringsvei mot Hvaler, fylkesvei 108 (fv108) og en parsell i planarbeid for 
ringveinett rundt sentrum. 

Helsehuset danner et kontinuerlig fasadeliv mot Jens Wilhelmsen gate. På baksiden, mot 
sør, er den mer oppstykket og trappet ned mot grønnstruktur og K. G. Meldahls vei. De to 
sidene av bygget, grønn kolle med småhusbebyggelse på den enes siden og den brede 
Jens Wilhelmsens gate/ fv108 med relativt store bygninger på den andre siden, danner en 
kontrastfull og sammensatt situasjon.

Det er oppført ca. 14.970 m2 BRA bebyggelsesformål i Helsehuset, av 15.000 m2. Parkering 
på bakkeplan og i parkeringskjeller utgjør ca. 6.500 m2, av 9.000 m2. Resterende mulige 
parkeringsareal var planlagt utbygd som parkeringshus på den gjenstående del av 
planområdet øst for Helsehuset.

Bebyggelsen 
For både å være fleksibel og gi varierte høyder langs Jens Wilhelmsens gate, innenfor en 
helhetlig karakter, er bebyggelsen i gjeldende reguleringsplan regulert med areal og 
høydebestemmelser i en «matriseform». 
Den fremtredende høyden langs Jens Wilhelmsens gate (minimum 50% av arealet) er satt 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 skal utføres 
enten med kotehøyde +18,5m eller som «kutt» ned i formen, det vil si at det stedvis er færre 



Side 4 av 13

etasjer og inntrukne takterrasser/uterom/ mellomrom. Kuttene kan også trekkes helt ned til 
bakken og dermed danne separate bygningskropper. 
Planen gir formfleksibilitet og mulighet for en oppbrutt bygningskropp for Helsehuset og 
dermed bedre utsikt fra boligene bak.

Helsehuset er oppført med mindre høydevariasjoner og oppbrutte volum enn det har vært 
rom for i planbestemmelsene, og uten bygningsvolum i kotehøyde inntil +26.5m (punktvis på 
15 % av samlet areal). I bygningen er 14970 m2 (av maks 15.000m2) fordelt mer kompakt og 
med jevnere høyder mot hovedgatenettet. 

Uteopphold og lek
Barn og unges bruk av planområdet er på gang/sykkelvei, bl.a. til barnehage, boligområder 
og kultur-/servicetilbud i området. Det er en del gangtrafikk langs K.G. Meldahls vei og over 
Jens Wilhelmsensgate til og fra høyskolen og gangbroen til byen. Kollen har tett vegetasjon 
og er buffer mer enn rekreasjonsareal, men har noen gangstier til boligene ovenfor. 
Solrikt og skjermet leke- og uteoppholdsareal er opparbeidet innenfor parkformålet.

Grønt
I sørvestlige del av planområdet ligger rester av edelløvskog på en liten kolle. Den grønne 
bufferen mot den relativt sett storskala bebyggelsen langs hovedveinettet er beholdt som et 
godt miljøtiltak for eneboligene langs K. G. Meldahls vei. I forlengelsen av parken ligger 
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm i 4 meter bredde langs K. G. Meldahls vei. 

Vei
Planområdet ligger mellom Selma Nygrensvei (mot Glombo), Jens Wilhelmsens gate (fv108 
og ringveiparsell), G.A. Stouslandsvei i øst (mot Bjølstadjordet/Åsgårdjordet og K.G 
Meldahls vei (mellom kollen/Åsgård og Helsehuset).
Området som planlegges bebygget har nå bakkeparkering med snuplass ved østre inngang 
til Helsehuset. Innkjøringer her er fra G.A.Stouslands vei og fra Selma Nygrens vei i vest. 
Det er nedkjøringsramper til Helsehusets parkeringskjeller. 

Gang og sykkelveier
Hovedsykkeltraseer i sykkelplanen går langs Selma Nygrensvei, Jens Wilhelmsens gate og 
G.A. Stouslandsvei i sør og K.G Meldahls vei.

Kollektivlinjer
Planområdet ligger i sentrum, med gangavstand til kollektivknutepunkt med både lokale og 
regionale rutetilbud, og med forbindelse til sykehuset på Kalnes. Byferga (Gamlebyen-
Gressvik) har to stoppesteder 200 og 400 meter fra planområdet. To lokalbussruter med 
forbindelse til buss- og togstasjon og Kråkerøy passerer med avganger hver time. 

Forurensning i grunnen
Undersøkelser av grunnen for forurensning er gjennomført ved oppføring av Helsehuset og 
det er vurdert at det ikke er behov for tiltak. Reguleringsbestemmelse om forurenset grunn 
videreføres. 
 
Grunnforhold
Geoteknisk vurdering er gjennomført i tråd med Norges Vassdrags og energidirektorats 
retningslinjer. Bestemmelse som sikrer oppfølging ved utbygging er tatt inn. 

Regulering av tilliggende område
Det pågår reguleringsarbeid øst for planområdet, Gangbroa – Værstetorvet – del av 
fylkesvei 108 – Åsgårdjordet (Plan-ID: 01061083), med formålene bolig, handel, 
tjenesteyting. 
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Denne planen vil også foreslå endring av vegsystemet og krysspunkter mellom Jens 
Wilhelmsens gate/ fv108 og sekundære veier eller tverrgater. Det kan innebære et nytt kryss 
i forlengelsen av Rødsveien nærmere Bjølstad-tunnelen. 
Det vurderes også å stenge G. A. Stouslands vei for gjennomkjøring mellom Åsgårdveien og 
Rødsveien/Vennelystveien, slik at den kun blir åpen for kjøring til tilknyttede eiendommer, og 
eventuelt for omkjøring ved for eksempel tunnelvedlikehold.

Usikkerhet om fremtidig veisystem i tilgrensende områder er ikke optimalt når en søker en 
helhetlig organisering og rammer for et prosjekt som del av en større sammenheng. En 
helhetlig plan for et større område som koordinerte reguleringsplaner i en viktig del av byen 
hadde vært hensiktsmessig.

Beskrivelse av endringsforslaget 

Planområdet inneholder følgende formål iht PBL §12.5:

PBL §12.5-1: BEBYGGELSE OG ANLEGG
Tjenesteyting / Institusjon / Forretning / Kontor / Parkeringshus (T / I / F / K / P)

PBL §12.5-2: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN. INFRASTR.
Kjørevei (o_V1 – 3)
Fortau (o_F)
Gang- og sykkelvei (o_GS1)
Annen veggrunn – grøntareal (o_VG1 – 5)
Kollektivholdeplass (o_K1, K2 – 3)

PBL §12.5-3: GRØNNSTRUKTUR
Park (o_P)
Vegetasjonsskjerm (o_VS)

Planområdet inneholder følgende hensynssoner iht PBL §12.6:
Sikringssone Frisikt (H140_1-3)
Støysone (H200_1)
Grøntstruktur hensynssone (H500_1)

Plankartet legges fram uten endringer. 

Det refereres under fra endringene i planbestemmelsene. Endringene i planbestemmelsens 
tekst er gjengitt understreket og i kursiv. 

Endringsforslaget innebærer å øke omfanget av bebyggelse i planen fra 15.000 til 25.000 m2 
og å redusere parkeringsareal fra 9.000 til 7.000 m2. Et nytt bygg er foreslått på nåværende 
parkeringsplass, adskilt fra Helsehuset. Dagens bakkeparkering vil kunne erstattes av en 
parkeringskjeller under et nytt bygg på samme sted, men som vil kunne strekke seg ut til 
formålsgrensen og inn til parkeringskjelleren under Helsehuset. 

Oppdateringer og presiseringer
Under §1 Fellesbestemmelser oppdateres eller oppgraderes fire bestemmelser om 
fjernvarme, klarlegging av usikre grenser i planområdet, geoteknisk lokalstabilitet og 
støvende anleggsarbeider.

Fasadeuttrykk
Bygningsmassen langs Bjølstadforbindelsen «skal oppfattes som et sammenhengende 
veggliv med et helhetlig uttrykk, foreslås erstattet med «tillates utformet med ulike 
fasadeuttrykk, men sammenheng og helhet langs gateløpet skal ivaretas».  
Videre beholdes setningen: «Uttrykket av bygningsmassen mot grønnstrukturen i sør skal 
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oppfattes fragmentert, oppdelt og tilpasse seg den skalamessig mindre boligbebyggelsen 
sør for K. G. Meldahls vei. 

Rammer for bygningsmasse langs Bjølstadforbindelsen og Glomboveien er foreslått endret 
utformet til rammer for oppdeling i to bygg:

 «Bygningsmassen kan stykkes opp i flere mindre bygg.» erstattes med 
«Bygningsmassen skal deles opp i to separate bygg slik at siktlinje opprettholdes 
mellom gaten Stadion og Åsgård. Avstand mellom byggene skal være min. 14 
meter.» 

 Det tillates kjeller under «bygningsmassen», endres til under «formålet». 

Høyder
Høydebestemmelse for eksisterende bygg (Helsehuset):

 Minimum 50% av arealet skal utføres med maksimal kotehøyde + 18.50M (NN 
1954). 

 Maksimum 15% av arealet kan utføres med maksimal kotehøyde + 26.50M (NN 
1954). Resterende arealet skal danne kutt ned i eller hull / gjennomslag i 
bygningsmassen. 

 Det tillegges en endring der: «Tekniske rom på tak tillates over maks gesimshøyde, 
men ikke over kote +26,5 m.» 
  

Høydebestemmelse for nytt frittliggende bygg øst i planområdet: 
 Bygningen skal være lavest mot øst med maks. kotehøyde + 19,5 (4 etasjer) og 

trappes opp i høyde mot vest til maks. kotehøyde +27 m (6 etasjer). 
 Maks. 30 % av bygningens totale BYA kan gå opp til kote + 27 m (6 etasjer).
 Maks. 75 % av bygningens totale BYA kan gå opp til kote + 23,5 m (5 etasjer).»

For Helsehuset videreføres den opprinnelige «formelen» for høydedisponering, med to 
høydeangivelser, prosentfordeling og et samlet maksimum arealtall. Etter gjeldende plan er 
det 30 m2 igjen av et potensiale for oppbygg til 6 etasjer/kote 6,5 m, på inntil15% av byggets 
samlede areal. Tilskuddet av nytt areal på hele planformålet vil gi et nytt potensial for å 
bygge i høyden på Helsehuset, som vil utgjøre ca. 2000 m2.

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.  

For et nytt bygg øst i planområdet foreslås nye høydebestemmelser. Planforslagets 
bygningshøyder for et nybygg vil være lavest mot barnehagen i sørøst, og trappes opp mot 
Helsehuset og stadion. Hovedvolum vil ha er foreslått med 4-6 etasjer. På sørsiden mot 
barnehagen, K. G. Meldahls vei og Åsgård med eneboliger er det mindre avtrappinger med 
henholdsvis 3-5 etasjes gesimser. 

Utnyttingsgrad
Planforslaget vil endre formålet tillatt utbygd med fra gjeldende maskimalt 15.000 m2 til 
25 000 m2 BRA bygg over bakken (eksklusive parkeringsarealer i kjeller/under bakken og 
overdekket areal). 

Parkeringsareal i kjeller, på bakken eller i parkeringshus reduseres fra BRA 9.000 m2 til 
7000 m2. 

Byggelinje
Bygningsmasse langs Bjølstadforbindelsen er regulert i byggelinje, men er foreslått  
«hovedsakelig å følge byggelinje som vist i plan, men tillate mindre inntrukne partier for å 
bryte opp fasaden, etablere inngangspartier, oppholdsareal og lignende».   
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Grønt
Under 2.1 under Bebyggelse og anlegg foreslås supplert «Dersom nybygg medfører fjerning 
av eksisterende grønnstruktur skal det dokumenteres at tilsvarende overvannsfordrøynings-
effekt ivaretas eller forsterkes.» 

Denne supplerende bestemmelsen under 4.1 Park: «Stativer for sykkelparkering tillates 
etablert innenfor formålet forutsatt at ovennevnte hensyn ivaretas. Plassering, utforming og 
materialbruk skal tilpasses og underordnes park/grønnstruktur.» vil også kunne bidra til at 
reelle grøntareal reduseres. 

Parkering
Gjeldende reguleringsbestemmelser for antall parkeringsplasser er til enhver tid gjeldende 
kommunale bestemmelser. Parkering kan løses med parkering på terreng, i parkeringskjeller 
eller som parkeringshus i flere etasjer over terreng. 

Utomhusplanens krav er: 
 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. 

 Min. 3 sykkelplasser per 100 m2 BRA forretning/kontor, for øvrig bebyggelse skal 
krav til sykkelparkering vurderes særskilt. 

 Frikjøp (innbetaling til bygging av offentlig p-anlegg) kan tillates.

Endringsforslaget vil gi disse bestemmelsene:
 Bilparkeringsdekning skal være min. 0,9 plass per 100 m2 BRA bebyggelse. 
 Sykkelparkeringsdekning skal være min. 2 plasser per 100 m2 BRA bebyggelse. 
 BRA for kjeller, tekniske rom, overdekket uteareal og tenkte plan i dobbelhøye rom 

skal ikke medregnes når p-dekning beregnes. 

I endringsforslaget legges det til grunn at det vil være mindre privatbiltrafikk til planområdet 
enn det opprinnelig reguleringsplan og byområdeplanen har estimert. Parkeringsarealet 
foreslås redusert fra 9000 m2 til ca. 7000 m2, som omtrent tilsvarer det arealet dagens 
parkeringsdekning utgjør.  

Plankonsulenten har beregnet/vurdert krav om antall parkeringsplasser ved et 10.000 m2 
tillegg i næringsbebyggelsen i bruksareal (BRA) ut fra erfaringstall. Ut fra disse vurderingene 
anbefales parkeringskapasitet som tilsvarer kapasiteten i utvidede kjellerarealer. 

Kollektivholdeplass
Under §3.3 Kollektivholdeplass suppleres bestemmelsen «Leskur (K2 og K3 på plankartet) 
tillates integrert i bygningsmassen.» med en åpnere bestemmelse med hensyn til plassering: 
«Utkraget takoverdekning tilknyttet leskur kan tillates ut over regulert byggelinje. Byggeplan 
for leskur skal godkjennes av Statens vegvesen før igangsetting.» Det innebærer at leskur 
kan integreres i bygget. 

Frisiktsone
Under §5.3 Sikringssone frisikt er frisiktsonene foreslått endret fra å ikke tillate sikthinder 
over 0,5m, til å ikke tillate sikthinder mellom 0,5 m og 3 m høyde over tilstøtende veier. Dette 
begrenser frissiktsonen i høyde i henhold til nødvendig siktlinje slik at den kan overbygges.

Utomhus og lek
Det planlegges ikke nye funksjoner som er spesifikt rettet mot barn/unge, og bolig inngår 
ikke i reguleringsformålet. På bakgrunn av dette endres ikke krav til leke- og 
uteoppholdsareal i planområdet. 
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Sykkelparkering
For Helsehuset er det etablert ca. 90 sykkelplasser i planområdet. Av disse er ca. 60 plasser 
utendørs som benyttes av både besøkende og leietakere og 30 sykkelplasser for leietakere i 
kjeller. Det er god kapasitet på sykkelplassene i dag, i følge planbeskrivelsen er behovet ca. 
20% av kapasiteten byområdeplanen stiller krav om.

Det er foreslått minimumskrav om 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA ny bebyggelse 
i endringsforslaget. Det utgjør 66% av byområdeplanens krav og tilsvarer 200 nye plasser, 
40 tilknyttet Helsehusets påbygg og 160 til nytt kontorbygg, dimensjonert etter arealer i 
endringsforslaget.

Det tas forbehold om at en økning av behovet kan dekkes ved omgjøring av bilplasser til 
sykkelplasser eller å etablere nye sykkelplasser i uteområdene. 
En ny bestemmelse vil åpne for at sykkelplasser kan integreres i og langs oppholdssoner og 
grønnstruktur i planområdet, forutsatt god og tilpasset utforming og ivaretakelse av 
naturverdier. Disse er ikke vist på plankart, og er ikke stedfestet eller gitt arealbegrensning. 

Varelevering og renovasjon
Varelevering og henting av avfall skjer fra begge adkomstsoner, i øst og vest. Det finnes 
snumulighet for liten lastebil (kategori LL) ved begge avkjørslene inn på planområdet. I nytt 
bygg planlegges renovasjonsrom mot sør med direkte tilgang fra adkomstvei. 

Kjøpesenter
Forretningsdelen oppgis ikke å komme til å overstige 3000 m2, totalt som er gjeldende 
arealgrense for kjøpesenter, og reguleringsbestemmelsen videreføres uendret.  

Støy:
Ny bebyggelse beskrives å ville ha en funksjon som støyskjerm for boligene i K. G. Meldahls 
vei, barnehagen og dens utearealer. 

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart er kunngjort på Fredrikstad kommunes nettsider den 20.05.2016 og annonsert i 
Fredriksstad Blad 23.05.2016. Naboer, gjenboere, berørte myndigheter, offentlige instanser 
og Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg er varslet med brev. Det er avholdt infomøte med leder av 
barnehagen og naboer/velforening. Frist for innspill til planarbeidet var 20.06.2016.  

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Ingen.

Ansattes medbestemmelse
Ingen.

Vurdering

Beskrivelse av planforslaget

Videreføring av gjeldende plan 
Ved behandling av planendringen er det riktig å se til intensjonene i gjeldende plan, 
hensikten bak bestemmelsene og plankartet og hvordan forslag til endringer vil endre 
resultatet av videre utbygging.
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Plankonsulenten beskriver at «for Helsehuset videreføres opprinnelige høydebestemmelser 
uendret». Det vil likevel gi et annet resultat enn intensjonen i planen når tillagt areal gir 
Helsehuset et større samlet volum. 

Under kapittel 4.Beskrivelse av planforslaget i planbeskrivelsen er det en illustrasjon med 
undertekst «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.» Planområdet med en del av Åsgård 
og barnehagen er delt i to felt, et med lavere bebyggelse og et med høyere. Rådmannen 
mener at denne «prinsippskissen» ikke legitimerer endringen. Helsehusets lavere 
bebyggelse er tilpasset skalaen på sørsiden, og lider ikke under høyere bygg, som den selv 
er en del av. Ved barnehagen er det småskalabebyggelse og uteområder som vil generes 
av større bygg uten tilstrekkelig avstand. 

Påfølgende side i planbeskrivelsen viser en «Illustrasjon volumstudie sett fra nord med 
relasjon til resten av Værsteområdet». Bebyggelsen viser en bedre høydeavtrapping fra 
rundkjøringen ved Værstebroa/Selma Nygrens vei til G.A. Stouslandsvei. Mot Værste vest 
og der tomten er dypere tåles større høyder. Mot Åsgård, småskalabebyggelse og 
barnehagen, der tomten i tillegg er svært smal tåles bare lavere høyde, for at ikke det skal 
bli et arkitektonisk misforhold og ubehagelig sjenanse på naboer som ligger nær.

Plankonsulenten begrunner endringsforslagets økte høyder med at det, etter at Helsehuset 
og COWI-bygget er oppført, er blitt tydeligere at «den betydelige bredden i veisnittet på Jens 
Wilhelmsens gate gjør at området sør for fylkesveien tåler noe større variasjon i høyder enn 
opprinnelig plan. 
Rådmannen er uenig i at relasjonen mellom planområdet og tidligere administrasjonsbygg til 
Fredrikstad mekaniske verksted reduseres, og at 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.

Rådmannens vurdering er at Jens Wilhelmsens gate er anlagt med mange trafikkfelt for å 
sikre god tilgjengelighet, ikke med henblikk på å dimensjonere gatebebyggelsen. Dette er en 
svært kort gatestrekning mellom et åpent landskapsområde på Værste vest og en skålformet 
landskapsform med tidligere gårdsbruk og småskalabebyggelse. Værste vest vil kunne 
byutvikles med større høyder og «storbyidealer» i en innbyrdes sammenheng og helhetlig 
planlegging. Ved Bjølstad er situasjonen mer kompleks, der stedstap og individuelle 
kvaliteter er resultatet dersom ny bebyggelse ikke absorberer kvalitetene i området i egen 
utforming. 

Det er naturlig å velge ulik utforming og skala på fasader mot fylkesvei (urbant preg) og mot 
villabebyggelse (fragmentert, oppdelt, tilpasset, småskala) slik det er regulert. Dette bør 
videreføres i ny plan. Det er sprik mellom endringsforslaget og påstanden om at det 
viderefører uttrykket av at bygningsmassen mot sør skal oppfattes fragmentert, oppdelt og 
tilpasset den lavere bebyggelsen sør for K. G. Meldahls vei. 
Foruten å differensiere med nedtrapping som virkemiddel, bør også bygningens skalaen 
harmonere med stedlige kvaliteter i omgivelsene og dimensjoner på bebyggelse og uterom. 

Da planen ble vedtatt i 2011 var det et tema at fasaden mot gata ikke skulle være ensformig, 
og at den skulle brytes av bygningsdeler i forskjellig høyde. Også innsyn til kollen bak, 
Åsgård, var et tema, og det ble en løsning som ivaretok disse hensynene. I 
endringsforslaget er det lagt inn byggegrenser som gir åpning mellom Helsehuset og nybygg 
i forlengelsen av Gamle Beddingvei. Dette kan gi en kvalitet med siktlinjer og orienterbarhet. 

Kommuneoverlegen kommenterer, at 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 
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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. 

Støy
Reguleringsendringen vil videreføre og oppdatere krav til støyskjerming av formål innenfor 
bebyggelse og anlegg, som vil være krav til støyreduksjon for arbeidsplasser i bygget. 

Parkering
Parkeringsdekningen i planområdet vil relativt sett reduseres, med ca. 10 000 m2 BRA ny 
bebyggelse uten økt bilparkering.
Planbeskrivelsen viser til differansen mellom byområdeplanens parkeringskrav og erfart 
behov ved Helsesykehuset. Det er beskrevet redusert behov for parkeringskapasitet til hva 
en får plass til i kjellerarealer. Det henvises til ny leietaker som kun har stilt krav om 5 p-
plasser til ansatte, og forutsetter at ansatte som har mulighet vil sykle, gå eller reise 
kollektivt til jobb.

Prosjektering uten nye parkeringsplasser med vekt på kollektivtransport, sykkel og gange 
vurderes generelt 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. 
Fylkesmyndigheter fremmer redusert parkeringsareal og tettere bebyggelse generelt.
Kommunen må vurdere de lokale forholdene, i hvilke områder vil redusert parkering og 
fortetting som virkemiddel reelt fremme målsettingen om reduksjon av arealtransport og 
kvaliteten på sentrum. 

Det er minimumskrav til parkering i byområdeplanen, men i dag er det større fokus på behov 
for maksimumskrav for parkering for å redusere bruk av privatbil. Å beregne kapasitet er 
vanskelig når byområdeplanen ikke  representerer «ønsket» parkeringsdekning. Det kan 
også være behov for bedre estimater når både maksimalverdiene for bil og sykkelparkering 
oppleves som for høye. 

Redusert parkeringsdekning og dermed mindre biltrafikk til og fra planområdet, vil i liten grad 
gi effekt for naboer og omgivelser i dette generelt trafikkerte området. God tilgjengelighet, 
nødvendig parkeringsdekning og flyt i trafikken på veiene vil være gunstig for omgivelsene. 

Gode og tydelige adkomstforhold til byggene må sikres. Østfold fylkeskommune peker på at 
parkering ved legevakt/helsehus bør redegjøres for, det er viktig at besøkende i en sårbar 
situasjon tilbys oversiktlig og tilstrekkelig parkering. 

Et periodisk parkeringsbehov oppstår i forbindelse med arrangementer på stadion, ved 
barnehagen, studentboligområdet og boliggatene. Beboere opplever utfordrende trafikale 
forhold og parkeringsforhold. De er uenig i at parkeringsdekningen er tilfredsstillende, og 
mener det fortsatt er behov for parkeringshus, slik det er registrert i planen. 

Sykkelparkering
Omgjøring av bilplasser til sykkelplasser kan være aktuelt dersom behovet på sikt skulle vise 
seg å bli større. 
Etablering av nye sykkelplasser i uteområdene er en annen mulighet. Det er derfor tatt inn 
ny bestemmelse som åpner for at sykkelplasser kan integreres i og langs oppholdssoner og 
grønnstruktur i planområdet, forutsatt god og tilpasset utforming og ivaretakelse av 
naturverdier. 

Gangfelt
Statens Vegvesen anbefaler at ny bebyggelse utformes slik at det blir naturlig for myke 
trafikanter som ankommer fra motsatt side av fylkesveg 108 å benytte fotgjengerfeltene. 
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Bygninger kan bidra til å kanalisere fotgjengertrafikk til gangfelt. Området i øst er under 
regulering og det er usikkert hvilke endringer det vil gi for fotgjengerkryssing.

Grønnstruktur
Østfold fylkeskommune påpeker, at grønnstruktur og hensynet til denne må sikres etter 
endringen. Skogen og grønnstruktur har en egenverdi og er en buffer mot det relativt store 
Helsehus og mot eventuelt nybygg. 

I endringsforslaget er sykkelparkering gjort mulig å etablere i grøntområde, uten at det er gitt 
begrensninger eller stedfestet. Dette vil kunne gå på bekostning av grønt.

Beboere ønsker at det skal stilles krav til estetisk utforming mot K.G Meldahlsvei, og at det 
ikke gis dispensasjoner som reduserer den avsatte stripen med «vegetasjonsskjerm».
Grøntstruktur langs sykehusets internvei og langs K.G.Meldahls vei kan med fordel 
forsterkes som buffer. Dersom installasjoner og funksjoner skal kunne integreres i 
grønnstruktur bør det begrenses og stedgis på plankartet.

Luftforurensning
Fredrikstad kommunes luftsonekart viser at planområdet i framskrevet situasjon kan bli 
berørt av gul sone. Det innebærer at det skal gjøres forurensningsfaglige vurderinger i 
forbindelse med reguleringsendringen dersom det legges til rette for forurensningsfølsom 
bebyggelse. 
Plankonsulenten har vurdert at luftkvaliteten i planområde vil være tilfredsstillende og ligge i 
hvit sone. Det er kun vurdert som nødvendig å ta inn reguleringsbestemmelse om 
støvgenererende arbeidsoperasjoner i anleggsfasen. 

Planbeskrivelsen refererer fra veileder om luftforurensning (T-1520 punkt 4.1): «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.» Dette er noe teoretisk og gjelder ikke nødvendigvis langs 
det overordnede trafikksystemet Jens Wilhelmsens gate/fv 108 er en del av. 

Kulturmiljø 
Innen planområdet finnes ingen bygg eller anlegg med antikvarisk verdi, men området er del 
av et kulturhistorisk viktig område og henvender seg på alle kanter mot kulturhistoriske 
anlegg, FMV områdets verkstedshaller og administrasjonsbygg og eldre gårdsanlegg med 
kulturlandskap.  

Fortetting med kvalitet
I planbeskrivelsen kapittel 5. Konsekvenser av planforslaget er konsekvenser for gjeldende 
plan videreført, som om de fortsatt gjelder for foreslått endring av planen, med unntak av 
tilføyelsen «og barnehage». Rådmannen mener konsekvenser for nærområdet av en større 
skala innenfor planen vil kunne bli vesentlig endret. 

Planbeskrivelsen sier om støyskjerming av eneboliger og barnehage langs K. G. Meldahls 
vei blir «positivt» støyskjermet mot nytt hovedveinett på grunn av utbygging og at 
støyskjermende bygningsmasse langs riksveien / buffer vil «positivt» bidra til et bedre 
bomiljø langs K .G. Meldahls vei.  Dette er ikke understøttet med nærmere beskrivelser av 
kvalitetene som følger endringen. Det vil ikke utelukkende bidra til bedre bomiljø. 
Høydeendringen i planforslaget antas ikke å ville ha innvirkning på støyskjermende effekt. 

Den sier om grøntarealet: «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.» Dette gjelder dersom det er 
samsvar i proporsjoner som størrelse på og avstand til bebyggelse, og størrelse og bredde 
på grøntarealet.
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Konsekvenser av planforslaget
Plankonsulentens vurdering er at forslaget til reguleringsendring ikke vil utløse krav om 
konsekvensutredning (KU). Planavdelingen støtter denne vurderingen. 

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. 
Krav om formell konsekvensutredning etter forskriften utløses dermed ikke. 
Plandokumentene skal uansett redegjøre for hvordan reguleringsendringen påvirker 
omgivelsene og forholder seg til overordnede føringer

Det vises til plankonsulentens vurdering av planinnholdet opp mot KU-forskriften i 
planbeskrivelsen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen fra forrige planprosess er supplert med oppdateringer i tre av punktene; 
2,5 m flomfaregrense, grunnforhold, fordrøyning av overvann. 

Det finnes en registrert biotop 360 edelløvskog innen planområdet. I rapport 1-1997 
Biologisk mangfold (Fredrikstad Kommune) er denne biotopen registrert, men ikke utførlig 
beskrevet med hensyn på innhold / viktighet / tiltak. Det ble i forbindelse med planarbeidet 
for gjeldende plan utarbeidet en biologisk feltrapport (botanisk befaring i området ”Værste 
omr. 7”) der biotop 360 er grundigere gjennomgått for å dokumentere artsmangfoldet. 
Konklusjonen var 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 i forbindelse med uteoppholdsarealer. 
Det ble vurdert som 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. 
Deler av skogen er regulert til bebyggelse og nedbygget, den øvrige er regulert til Park. 

Samråd og medvirkningsprosess
Plankonsulenten mottok 9 innspill etter varsel om oppstart av reguleringsendring:

1. Fredrikstad fjernvarme AS (FFAS)
2. Miljø og landbruk, Fredrikstad kommune
3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
4. Statens vegvesen (SVV)
5. Fredrikstad kommune, Prosjektadministrasjonen
6. Østfold fylkeskommune (ØFK)
7. Advokatfirmaet Planke på vegne av beboere på Åsgård
8. Fylkesmannen i Østfold (FMOS)
9. Fredrikstad kommune, kommuneoverlegen 

 Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen.

Andre forhold
Østfold fylkeskommune sier det i videreføring av gjeldende plan er viktig, at endringer og 
avvik fra gjeldende plan må synliggjøres og redegjøres for i forbindelse med offentlig 
ettersyn. 
Dette kunne vært ivaretatt ved å fremstille tilsvarende skisse for utbygging av restpotensiale 
i gjeldende plan på samme måte som endringsforslaget er illustrert. Planbeskrivelsen har de 
opprinnelige illustrasjonene som viser utbygging etter planen, men sammenliknbare 
fremstilling ville kunne belyse aktuelle problemstillinger. 
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Konklusjon
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen, men ser at 
det er noen problemstillinger som bør vurderes nærmere, jamfør de reservasjoner som er 
anført under rådmannens vurderinger. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og 
bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen 
anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at planforslaget sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn.


