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 torsdag 26. september 2019 
 
 
Redegjørelse visjoner, høyder og framdrift – Verksbyen delfelt B3                                                                       

 
Med tanke på innsendelse av planforslag for detaljregulering for felt Verksbyen B3, ønsker vi å gi en 
redegjørelse for våre tanker for visjoner for området, høyder og framdriften i prosjektet. Dette også 
med bakgrunn i samtaler rundt disse temaer i regionalt planmøte 03.09.2019 hvor planforslaget for 
Verksbyen B3 ble drøftet.  
 
Visjoner 
 
Arca Nova har som kjent blitt eier av resterende arealer på Sorgenfri etter konkursen i Faktor 
systemet. Innenfor våre arealer skal det de kommende år bygges ut rundt 1.500 nye boliger. Vi ønsker 
å bygge ut Verksbyen som den nye grønne bydelen i Fredrikstad med vårt banebrytende Future Living 
konsept. Vår Future Living satsning innebærer at Verksbyen allerede nå innfrir FN sine krav for 
reduksjon i klimagasser mot 2030. Boligene bygges ut med passivhusstandard, plussenergiboliger 
som produserer sitt eget energibehov ved hjelp av sola, og full smarthusstyring av boligene klargjort 
for appstyrt og stemmestyrt smarthus. Vår markedsføring er primært via sosiale media, og vi har 
produsert og produserer løpende filmer om Verksbyen og visjonene for Verksbyen. Disse kan sees på 
vår Facebookside, og vår hjemmeside. Vi har langt over 50.000 visninger på mange av våre filmer. 
Gjennom denne satsningen ønsker vi å kraftig styrke østsiden og lokalsamfunnene som grenser til 
Verksbyen, og bidra til all den flotte utviklingen som skjer i Fredrikstad.  
 
I og rundt Sorgenfridammen jobber vi nå med å etablere en av de flotteste parkområdene på 
østlandet. Vi ønsker å tilrettelegge for og ivareta det rike fugle- og dyrelivet som er i området med 
hovedfokus på sydenden av dammen. Rundt øvrige deler av dammen vil det bli etablert store og 
varierte leke og oppholdsarealer, med flotte og innbydende parkmessige kvaliteter. Mye av denne 
utviklingen pågår nå, og ved befaring på området vil man se all denne flotte utviklingen. 
 
Det er mye gammel industrihistorie på området fra teglsteinsvirksomhet, sagverk og granittverk. Vi 
ønsker å bygge på identiteten til dette, og navnet på den nye bydelen kommer da også fra denne 
industrihistorien – derav navnet Verksbyen.  
 
Vi opplever svært god mottakelse i markedet for Verksbyen, og boligprosjektet Verkshagen på delfelt 
KS2 med 70 boliger er nå sluttsolgt og planlegges ferdigstilt innen påske neste år. I boligprosjektet 
Capjon Park på delfelt B4, er vi i ferd med å bygge 134 nye Future Living leiligheter fordelt på 5 
boligblokker. Den første blokka ferdigstilles og overleveres innen kort tid, og vi er nå godt i gang med 
byggingen av den 2. og 3. blokka. Mesteparten av byggearbeidene i dette prosjektet forventes 
ferdigstilt i løpet av neste år. 
 
På den gamle asfalteiendommen i Galtungveien 63, som ligger i enden av Sorgenfri Allé mot Glomma, 
planlegger Arca Nova som et første byggetrinn å bygge nye lokaler for egen virksomhet, og noe fram i 
tid bygge et næringstårn i tre rettet mot blant annet innovative og framtidsrettede Future Living 
næringsvirksomheter. Eiendommen ønskes også åpnet opp slik at Sorgenfri Allé visuelt får en 
forlengelse mot Glomma, og slik at byferga kan legge til på dypvannsbrygga som allerede finnes på 
eiendommen.  
 
Verksbyen er en del av et stort Enova prosjekt som heter MikroFlex, hvor Smart Energi og Norgesnett 
er to av partnerne i prosjektet sammen med andre markedsledende virksomheter innenfor sine felter. 
Dette prosjektet ledes av Telia sitt smarthusselskap Futurehome, og i Mikroflex skal man se på ulike 
framtidsrettede energiløsninger innenfor bolig, solenergi og smarthus – mye med utgangspunkt i 
Verksbyen. Det er også laget en egen konseptutredning for Verksbyen utarbeidet av Multiconsult, 
finansiert av Arca Nova og Enova. Denne konseptutredningen fokuserer på klima/miljø, energi og 
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mobilitet i den nye bydelen Verksbyen. Som en del av dette ønsker Verksbyen også å bidra som et 
fyrtårn prosjekt under Fredrikstad kommune sin smart Fredrikstad satsning.  
 
Høyder 
 
I forbindelse med utvikling av delfelt B3 som samlet vil bli på rundt 440 boliger + en barnehage, har 
vår arkitekt og plankonsulent Griff Aritekter AS anbefalt oss å stable byggene i høyden, for å skape 
store og gode uterom, og åpne opp området. Dette som alternativ til å ha mer massiv bebyggelse som 
opptar mer areal på bakkeplan og lukker igjen området. Dette grepet er både av hensyn til det nye 
bomiljøet, samt å skape åpne korridorer og luftrom mellom bebyggelsen, og oppimot nærområdet og 
nabobebyggelsen. For å forankre denne vurderingen, har vi i tilknytning til arbeid med masterplan for 
Verksbyen avholdt en rekke ulike møter med ulike personer på ledelsesnivå og saksbehandlingsnivå i 
Fredrikstad kommune, med planutvalget, ordfører, tidligere rådmann, politisk ledelse og politikere. Vi 
har generelt opplevd mye positivitet og gode tilbakemeldinger for de planer og visjoner vi har framvist 
for området, og for grepet med å stable i høyden. Som en del av dette har vi også fått godkjent 
detaljregulering for felt B4 som nå er under utbygging, hvor høyden på 4 av 5 blokker ble økt fra 4 til 5 
etasjer.  
 
I planarbeidet for delfelt B3 som nå skal detaljreguleres har vi innledningsvis presentert variert 
bebyggelse på 5-6 etasjer på de deler av B3 som ikke vender direkte mot vannet, og 7 etasjer i 
punktblokker nærmest vannet. I det planforslag som nå fremmes for politisk behandling, har høyden 
blitt redusert fra opprinnelig forslag til maks 5 etasjer på bebyggelse som ikke vender direkte mot 
vannet, og 6 etasjer på totalt 4 punktblokker som vender direkte mot vannet. Høydemessig faller 
terrenget mot vannet, som da opptar disse høydeforskjellene slik snittene viser. 1 av disse 4 
punktblokkene ligger plassert der hvor det i områderegulering fra 2005 for B2 er bestemmelse om 6 
etasjer mot vannet.  
 
Etter innspill fra arealplanavdelingen til Fredrikstad kommune, ble temaet om høyder også drøftet i 
regionalt planmøte 03.09.19. Fylkeskommunen gav i regionalt planmøte ingen innvendinger til høyder 
utover å stille spørsmål til sol/skygge virkninger for uterom, og anfører at foreslåtte avvik til høyder 
ikke er regionale planmyndigheters anliggende. I etterkant av regionalt planmøte har Griff Arkitekter 
utarbeider nye snitt og profiler for de økte høydene, som igjen viser at det ikke er noen negativ 
sol/skyggevirkning for utearealene grunnet den gode størrelsen på utearealene og avstand mellom 
bebyggelsen. Disse forhold er det redegjort for i planbeskrivelsen.  
 
Fra tidligere møter med administrativ og politisk ledelse i Fredrikstad kommune, har vi opplevd 
positivitet til det grep Griff Arkitektur har foreslått om å stable i høyder. Også hos regionale 
planmyndigheter, opplever vi positivitet til det forslaget som nå er presentert, og alle de store kvaliteter 
som ligger i dette. Til tross for dette har vi i de siste møter med planavdelingen i Fredrikstad kommune 
blitt møtt med synspunkter om at maks høyde bør være 5 etasjer, og skepsis til punktblokker mot 
vannet på 6 etasjer. Dette med bakgrunn i forslag til bestemmelser i ny arealplan om maks høyde på 5 
etasjer utenfor sentrum. Som tilbakemelding til dette har vi nevnt at grepet som er gjort er med 
bakgrunn i tidligere dialog om disse forhold, og som en forlengelse av allerede regulert høyde på 6 
etasjer i deler av felt B2 som vender mot vannet i reguleringsplanen fra 2005. Etter våre oppfatninger 
er det store kvaliteter knyttet til å følge Griff Arkitektur sitt forslag til grep ved å åpne opp området ved 
å stable i høyden. Samtidig er den høydeøkning som nå er foreslått for delfelt B3, relativt beskjeden til 
allerede vedtatte nye høyder på delfelt B4 på 5 etasjer, og til tidligere regulert makshøyde på delfelt 
B2 på 6 etasjer mot vannet.  
 
Vi håper i den videre kommunale administrative og politiske behandling, at de vurderinger som har 
blitt gjort og de store kvaliteter slik planen nå framstår blir lagt til grunn, og at man aksepterer den 
relativt lille endringen som er fra akseptert 5 etasjer til 6 etasjer på totalt 4 punktblokker. Dette som 
alternativ til å legge inn et nytt bygg med de tilsvarende arealer man eventuelt mister ved å redusere 
høyden i 4 punktblokker fra 6 til 5 etasjer. Om man må flytte disse arealene fra en 6 etasje til et nytt 
bygg, vil man da også oppta større arealer på bakkeplan og få redusert åpenhet og uterom.  
 
 
 
 
Framdrift 
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Vi opplever nå at vi har anvendt svært lang tid på å få avklart spørsmål rundt høyder, og plassering av 
barnehage, og mener at vi nå har landet på et planforslag som ivaretar alle hensyn. Dette 
planforslaget vil videre styrke utviklingen av området i tråd med våre visjoner og ambisjoner for den 
nye grønne bydelen Verksbyen. Vi har svært mange mennesker sysselsatt både av egne ansatte og 
underleverandører som jobber daglig i Verksbyen. Salget er også slik at vi legger opp til å fortsette 
byggingen på det nye delfeltet B3 som vil få prosjektnavnet Verket, straks alle offentlige tillatelser for 
delfelt B3 foreligger. For å ha en best mulig hensiktsmessig framdrift, planlegger vi en parallell prosess 
med detaljregulering og rammesøknad, slik at rammesøknaden kan bli godkjent straks etter at 
detaljreguleringen er vedtatt.  
 
Vi anmoder om at planforslaget slik det nå framstilles blir lagt fram for politisk behandling, og stiller 
vært gjerne i møter med administrasjonen i Fredrikstad kommune, politiske partier og politisk ledelse 
for å presentere planforslaget, våre visjoner for Verksbyen og status på alle de spennende arbeider 
som allerede pågår i Verksbyen. Ved ønske kan vi gjerne også avholde befaringer på plassen, for å 
vise fram de flotte arbeidene som skjer i parkområdet, og de nye Future Living byggene som nå reiser 
seg i Verksbyen. 
 
Vi anmoder om at dette brev framlegges som en del av saken, og også presenteres som en del av 
den politiske behandlingen.  
 
Under følger to perspektiver, slik det nye boligprosjektet Verket – delfelt B3 planlegges utbygd: 
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Med vennlig hilsen 
Arca Nova Utvikling AS 

 
Ruben D. Hansen, siv.øk. 
Daglig leder 
 
Mobil tlf:  98246556    E-post: ruben@arcanova.no 


