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Kapittel 0.

0.1 Bakgrunn for dette arbeidet

OBOS skal, i samarbeid med Øra Holding, utvikle "Gartneritomta". Tomta ligger i tett 
på Gamlebyen og Vaterland, og grenser til Skippergaten i nord, Lodsgaten i vest og 
Hydrogenfabrikken i sør. Det planlegges boliger på tomta. 

Plankontoret Nomad har blitt engasjert for å legge til rette for dialog og medvirkning med 
nabolaget i Vaterland. Hensikten med arbeidet er både å kartlegge nabolagets behov, og 
bringe frem innsikt og lokalkunnskap om stedet. Samtidig med all innsikten om stedet, 
informeres beboere og andre interesser gjennom dialog og særmøter. Dette sikrer planens 
robusthet og minimerer risiko. I tillegg får beboere i nærområdet en større forståelse for 
prosjektet og hvordan det vil bli. 

De valgene som tas videre i planprosessen kan enklere drøftes, basert på lokal innsikt om 
stedet. Gjeldende planer, ulike aktører og de innsigelsesmyndighetene som vil ha noe å si i 
planarbeidet, er også tydelig kartlagt i denne rapporten. 

0.2 Rapportens oppbygning

Denne rapporten oppsummerer medvirkningsarbeidet som har blitt gjennomført. Det ble 
i utgangspunktet lagt opp til et arbeid der Nomad gjennom kartlegging, medvirkning og 
dialog skulle ferdigstille rapporten på 8 uker, med oppstart i uke 8 (februar) og avslutning 
i uke 16 (april). 

Ved avslutningen av arbeidet i april, manglet det vesentlig informasjon fra enkelte aktører. 
Før arbeidet kunne avsluttes og presenteres i et fysisk nabolagsmøte, ble det derfor 
besluttet å avvente disse avklaringene. Det foreligger derfor en del anbefalinger i kapittel 
5.2, som allerede er gjennomført. 

Kapittel 6 følger som en oppsummering av tilbakemeldingene fra det fysiske 
nabolagsmøtet, som setter et foreløpig punktum for dialog og medvirkningarbeidet i denne 
tidlige fasen.

Rapportens øvrige oppbygning er som følger:

01 Innledningsvis presenteres den nyere planhistorikken for "Gartneritomta". Den formelle, 
juridiske planprosessen blir også presentert, som beskriver veien videre mot ferdig 
byggeprosjekt i henhold til plan- og bygningsloven.

02 Deretter følger en presentasjon av metodene og datagrunnlaget som er brukt i den 
digitale medvirkningen. 

03 Resultatene fra medvirkningen presenteres og oppsummeres i etterfølgende kapittel. 
04 I fjerde kapittel oppsumeres vår tolkning av forventningene til alle berørte parter. 
05 I femte kapittel presenteres en samlet vurdering og konklusjon fra den digitale 

medvirkningen, med konkrete anbefalinger til videre prosess.
06 Som nevnt tidligere, oppsummerer kapittel 6 arbeidet som ble gjennomført på det fysiske 

nabolagsmøtet 28. oktober 2021.
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Innledning
Formell planprosess og medvirkning
Gartneritomta i dag
Overordnete planer
Kulturminner og kulturmiljø

1.
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1.1 Prosess-tidslinje

I 2011 ble et planarbeid for deler av Fredrikstad Innovasjonspark, inkludert Gartneritomta, 
igangsatt. Planarbeidet ble igangsatt av Vaterland Eiendomsutvikling AS (Øra Industripark) 
& Griff Arkitektur, som ønsket å utvikle overgangssonen mellom Vaterland og Øra 
Industripark til bolig, næring, kultur og grøntområder. Dette planarbeidet stoppet opp da 
bystyret presiserte at området ikke skulle reguleres slik forslagstillerne hadde ønsket.

Senere i 2014 ble det igangsatt et nytt planarbeid for området som skulle erstatte det 
tidligere påbegynte planarbeidet. Alliance arkitekter ble engasjert av Orkla Eiendom AS 
og Fredrikstad Innovasjonspark (tidligere Øra Industripark) til å lage en utviklingsplan 
som ble kalt “2023 Øra Masterplan”. Den nye masterplanen tok for seg et større 
område enn tidligere og inneholdt nye innspill og ideer til utviklingen av området. 
Planprogrammet ble revidert i 2016 etter innkomne merknader og for å være i tråd med 
revidert plan og bygningslov. Siden 2016 har planene for området igjen blitt lagt på is.

Våren 2021 blir utvikling av Gartneritomta igjen aktuelt, men oppdragsgiver ønsket først 
å gjennomføre en medvirkningsprosess i forkant av det formelle planarbeidet. Omfanget 
av utviklingen er betydelig mindre enn tidligere når det gjelder områdeavgrensning og 
utnyttelsesformål.

Tidslinjen på neste side gir en 
oversikt tidligere prosesser 
knyttet til Gartneritomta 
frem til i dag, samt en tenkt 
planprosess for  veien videre.



Nomad AS

7

Medvirkning for Gartneritomta ved Vaterland
Kapittel 1.

2011

Mai 2021
Valg av arkitekter

Mars-april 2021
Medvirkning & dialog

Avholdt av Nomad på oppdrag for Obos. Formålet 
var å komme i dialog med nabolaget og be om 
innspill til en framtidig utvikling av Gartneritomta.

2014

2021

2022

2023

Høst 2011
Planarbeid for deler av Øra Industripark

“Vaterland Masterplan” – Skisser for utvikling av 
Gartneritomta, ved Griff Arkitekter og Vaterland 
Eiendomsutvikling AS (Øra Industripark). Planen 
inkluderer utvikling av bolig, næring, kultur og 
grøntområder.

Høst 2014
Nytt planarbeid for deler av Øra Industripark

Oppdragsgiver annonserer arkitekt for prosjektet.

Juni 2021
Stedsanalyse

Nomad utarbeider oppdatert fysisk stedsanalyse, som er et krav til 
underlag i videre arbeid.

Mai-August 2021
Særinteresser

Avklare øvrige interesser som ikke har blitt 
representert i medvirkning & dialogarbeid (industri 
& politisk). Det kan gjennomføres midlertidige tiltak.

f.o.m. 4. kvartal  2021
Medvirkning & dialog

Nomad kan bistå med medvirkning & 
dialogarbeid når det foreligger mer konkrete 
skisser av prosjektet. Hente innspill fra 
aktører som ikke er fanget opp i tidligere 
medvirkning. Gjennomføre midlertidige tiltak, 
f. eks. infotavle, bruk av området.

2. kvartal 2022
Medvirkning & dialog

Nomad kan bistå med midlertidige tiltak og 
nabolagskontakt.

Det varsles oppstart av planarbeid, med høringsfrist på 
min. 3 uker. Det må utarbeides en konsekvensutredning.

f.o.m. 4. kvartal 2021
Varsel om oppstart

Resultat fra medvirknings- og dialogarbeidet 
presenteres for oppdragsgiver og nabolaget. 
Nomad gir anbefalinger til valgt arkitekt.

Oktober 2021
Nabolagsmøte

Planen sendes til 1. gangsbehandling, 
med 12 uker behandlingstid.

1. kvartal 2022
1. gangsbehandling

Plan legges ut til offentlig ettersyn, 
med høringsfrist på min. 6 uker.

2. kvartal 2022
Offentlig ettersyn

Planen sendes til 2. gangsbehandling, 
med 12 uker behandlingstid.

3. kvartal 2022
2. gangsbehandling

4. kvartal 2023
Byggestart 1. byggetrinn

2011 2014

Fredrikstad innovasjonspark ligger sør for Gamlebyen, 
Fredrikstads historiske sentrum. Området har selv en viktig plass 
i byens industrihistorie, og tiltrekker seg i dag også kreative 
næringer gjennom den nyetablerte atelier- studio- og kunsthallen 
Hydrogenfabrikken. Fredrikstad innovasjonspark har et stort 
potensiale for utbygging av både arbeidsplasser  og boliger, 
samt videreutvikling av stedet som et lokalt senter for diverse 
kulturvirksomhet. 
Vi har utarbeidet en strategi og masterplan for området, og 

lager nå en områdeplan i samarbeid med Fredrikstad kommune 
basert på masterplanen. Fokus er på områdets disposisjon: 
forholdet mellom industri, næring og annen bebyggelse. Området 
profileres som en bærekraftig og innovativ næringspark der 
kreative virksomheter og industribedrifter drar synergieffekter 
av hverandre. I områdeplanen brukes BREEAM Communities 
som et verktøy. I tillegg har vi startet et parallellt arbeid med 
transformasjon av flere andre eksisterende bygninger fra forlatt 
industri til kontor for kreative bedrifter.

FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK   MASTERPLAN OG OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGSPARK

Øra, Fredrikstad / byggherre: ØIP og Orkla Eiendom AS /  220 DAA / 2012-pågående / status: strategi-, master og områdeplan
miljøtema: byplanlegging, energi, gjenbruk, BREEAM

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 8

Dette dokumentet 
ble utarbeidet her
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01
Tomteavgrensning
Mulig utvidelse
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1.3 Gartneritomta i dag

Prosjektområdet ligger på østsiden av Glomma, rett sør for Gamlebyen i Fredrikstad. 
Tomten ligger plassert midt mellom tre typologiske motsetninger. Den kulturhistoriske 
trehusbebyggelsen i Vaterland er mest fremtredende, men også Kongsten hageby, samt 
industriområdet på Øra er med på å danne områdets særpreg. 

“Gartneritomta” er en del av eiendommen med gnr. 33 bnr. 1186 og eies av Fredrikstad 
Innovasjonspark AS. Tomta har en størrelse på ca. 12.000 kvadratmeter, og fra 1920 var 
den bygget ut med et større gartneri. Gartneriet ble revet en gang mellom 1988 og 1997, og 
fra 1997 og frem til i dag har tomta vært ubebygd.

Tomta preges av viltvoksende gress, busker og flere trær. Disse grønfaktorene er grundig 
beskrevet i “Økologirapport til BREEAM-sertifisering av Vaterland i Fredrikstad”. På 
østsiden av tomta er det etablert en tennisbane, opprinnelig for arbeidere ved industrien. 
Tennisbanen driftes i dag av Fredrikstad Innovasjonspark, og er åpen for allmennheten. 
Tennisbanen er adskilt fra resten av tomta ved en rekke av alme-trær, samt gjerder. 

Store deler av tomta er i dag inngjerdet, og gjort utilgjengelig for allmenheten. En del av 
tomta lengst sør er tilgjengeliggjort, og en opparbeidet grussti legger til rette for en snarvei 
mellom Vaterlandbebyggelsen og parken foran Hydrogenfabrikken. Under et stort bøketre 
langs stien er det plassert en sittegruppe ved siden av et drivhus. På marka litt utenfor stien 
står det plassert flere stolpesteiner, som tidligere har blitt brukt som mil-markører. 

Utover aktiviteter knyttet til tennisbanen, grøntdraget og langs snarveien mellom Vaterland 
og Hydrogenfabrikken, finnes det lite program som legger opp til en bestemt bruk.

02

01 Skråfoto av Gartneritomta, sett mot 
øst (forrige side). Kilde: 1881.no.

02 Panoramabilde av tomta, sett fra 
snarveien sør på tomta.
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03 Området har vært innegjerdet lenge, og noen av trærne på 
vestsiden av tomten har vokst seg sammen med gjerdet.

04 Panoramabilde av tomta, sett fra parkeringsplassen 
langs Skippergaten i nord. I forgrunnen til høyre er et 
kommunalt pumpehus, utenfor Gartneritomta.

04

03
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05

07

06

05 Snarveien gjennom tomta over til 
Hydrogenfabrikken.

06 Nabobebyggelsen nord for tomta, 
Heibergsgate 1-3.

07 Tennisbanen øst for tomta. I bakgrunnen er 
nabobebyggelsen i Øraveien 2.
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10

08

09

08 Det største treet på tomta er 20 meter høyt 
og måler 200 cm i omkrets.

09 Flere historiske stolpesteiner. Noen trær 
på tomta var nylig skåret ned.

07 Inngang til Vaterlandsbebyggelsen, sett 
fra plassdannelsen mellom Skippergaten, 
Lodsgaten og Vaterlandsveien.
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1947

1962

1988

Historiske foto, kilde: Finn.no.

Gartneritomta er markert i 
rødstiplet linje. 

I 1920 ble det bygget et gartneri 
ved siden av hageanlegget til 
Hydrogenfabrikken. I gartneriet 
ble det produsert grønnsaker 
og i mange år  var det et utsalg 
av blomster og grønnsaker fra 
gartneritomta ved siden av 
parken.

Drivhusene som ble bygget 
på tomta ved siden av parken 
ble bygget ut over tid. Under 2. 
verdenskrig ble det bygget to 
nye store drivhus.

I gjenreisingsperioden etter 
2. verdenskrig var det stor 
boligproduksjon for å dekke 
behovet for mange og gode 
boliger. På 50-tallet ble 
derfor Kongsten bygget ut 
etter hageby-prinsippet, med 
romslige hager som sikret 
beboerne tilgang til lys og luft.

Kongsten Hageby består av 
tomannsboliger og rekkehus 
bygget i treverk, og var for det 
meste bygget i to etasjer.



Nomad AS

15

Medvirkning for Gartneritomta ved Vaterland
Kapittel 1.

1998

2011

2019

Historiske foto, kilde: Finn.no.

Gartneritomta er markert i 
rødstiplet linje. 

Mellom 1988 og 1998 ble 
drivhusene på tomta revet og 
gartneriet ble planert med jorden.

Et kvartal nord for Vaterlands-
bebyggelsen ble nylig fortettet 
i 2018 med nye rekkehus. Ellers 
har det vært lite boligbygging i 
området siden utbyggingen av 
Kongsten hageby på 50-tallet.
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Kapittel 1.

1.4 Overordnete planer, pr. april 2021

Fylkesplan for Østfold, “Østfold mot 2050”
Vedtatt 21.06.2020, frem til nye planer er vedtatt i Viken 
fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke.

Fylkesplanen “Østfold mot 2050” inneholder definerte mål og strategier 
for å sikre en bærekraftig utvikling i Østfold. Et hovedgrep er å 
fastsette langsiktige fysiske grenser mellom by- og tettstedsområder 
og omlandet for å begrense spredt utbygging, som videre gir 
redusert transportbehov samt mindre ulemper for miljø og helse.

Fredrikstad og Sarpsborg har et fragmentert utbyggingsmønster. 
Sammen med etablering av besøksintensive arbeidsplasser utenfor 
bykjernene har dette ført til stor bilavhengighet og utfordringer med 
å opprettholde levende og flerfunksjonelle sentrum.

Til tross for kraftig nedbygging av industriområder de siste 
30-40 årene, er det fortsatt betydelig industrivirksomhet i 
regionen og mange arealkrevende virksomheter. Planen peker 
på at transformasjon av gamle industriområder og satsning på 
knutepunktutvikling kan bidra til en mer effektiv arealutnyttelse.

01 Utklipp av gjeldende fylkesplan for 
Østfold, kilde: Viken fylkeskommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje. 
 
Havn 
Langsiktig grense for framtidig tettsted 
Strandsonegrense 
Tettbebyggelse 
Framtidig tettbebyggelse 
LNF-Områder 
100 meters-grense langs sjøen 
Jernbanestrasjon 
Bane 
Ferje 
Europavei 
Riks- og fylkesvei 
Kommunalvei

01
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Relevante retningslinjer fra fylkesplanen
1.2 Fortetting og transformasjon i eldre bolig- og næringsområder
1.2.1 Ved fortetting og transformasjon skal det redegjøres for de kvalitetsmessige vurderingene 
som gjøres av bebyggelsesstruktur, estetikk, kulturminner og -miljø, lekeplasser, grønnstruktur, 
biologisk mangfold og landskap. Det skal tas nødvendig hensyn til regionale og nasjonale interesser. 
Friområder, grønne lunger, elver/bekker/vann/dammer og sosial infrastruktur er viktige i byer og 
tettsteder, og fortetting må ikke gå ut over disse vesentlige trivselsfaktorene i byer og områdesentra.

1.2.3 Tiltak som ligger i område med verneverdig kulturmiljø, må ta hensyn til bebyggelsesstruktur, 
volum, høyder, uttrykksform og materiale.

1.2.4 Kommunene bør oppheve utdaterte reguleringsplaner som vanskeliggjør fortetting og 
transformasjon, og styring etter ABC-prinsippet. Det bør samarbeides på tvers av forvaltningsnivåene 
og kommunegrensene for å få til dette i fellesskap, der det er store regionale interesser.

3.1 Arealbruk i omlandet utenfor by- og tettstedsområdene
3.1.1 Verdifulle landbruks-, natur-, frilufts-, landskaps- og kulturminneområder skal bevares mest 
mulig sammenhengende. Biologisk mangfold skal vektlegges i de kommunale planene.

3.3 Kulturminner og kulturmiljø
3.3.1 Kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert del av kommunal og regional planlegging og 
forvaltning. Alle Riksantikvarens KULA-områder (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) 
bør legges inn som hensynssoner i kommuneplanen.

02 Utklipp av fylkesplanens temakart – 
Kulturmiljøer.  
Kilde: Viken fylkeskommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje. 
 
Tomta er en del av historiske kulturmiljø: 
Fredrikstad festning, Gamlebyen og 
byens marker. “Festningsbyen med en 
helhetlig og godt bevart bebyggelse, 
samt forterreng med tilhørende åpne 
bymarker.” Se også eget kapittel om 
kulturminner og kulturmiljø.

02

Se Økologirapport til 
BREEAM-Sertifisering av 
Vaterland i Fredrikstad 
datert november 2020 for 
økologiske verdivurderinger.
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Kommuneplan for Fredrikstad arealdelen 2020-2032
Vedtatt 18.06.2020. Hvordan vi bygger omgivelsene og forvalter 
arealene har stor betydning for fysiske, kulturelle og sosiale forhold. 
Målsettingen for kommuneplanens arealdel er at Fredrikstad skal 
være en by i vekst, og som skal vokse på en bærekraftig måte.

Med befolkningsvekst kommer også noen utfordringer og 
muligheter. Befolkningsveksten i Fredrikstad er særlig størst i de 
eldre aldersgruppene, som vil gi en endring i aldersstrukturen. 
Fredrikstad har også forpliktet seg til at all vekst i persontrafikk 
skal tas gjennom gange, sykkel og kollektive løsninger (ref. 
Bypakke Nedre Glomma).

Det er en målsetting at 60 % av boligbyggingen skal skje i 
byområdet, 30 % i tettstedet og 10 % i lokalsentrene. Dette legges 
frem som et premiss i kommuneplanen for å oppnå målet om 
nullvekst i personbiltrafikk. Gartneritomta ligger innenfor 
tettstedet, men utenfor byområdet.

Fortettingsstrategien viser at effekten av å fortette i eksisterende 
boligstrøk er liten. Fortetting i tidligere industriområder eller 
transformasjonsområder, gir større effekt da gode bokvaliteter kan 
ivaretas og strøkskarakterer i eksisterende områder kan beholdes. 
Strategien inkluderer også anbefalinger for fortetting i tettstedet.

03 Utklipp av kommuneplanens temakart: 
Sentrumsformål, Sentrumsområdet, 
Byområdet. Kilde: Fredrikstad kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje. 
 
Sentrumsformål 
Sentrumsområdet 
Byområdet 
 
Tomta ligger utenfor det definerte 
byområdet.

03
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Planen definerer ulike delmål samt konkrete tiltak som skal sikres i 
arealplanen for å jobbe mot å oppnå hovedmålet. Under presenteres 
et utvalg av delmålene, og hvordan disse er sikret i bestemmelsene.

Uteoppholdsareal
Kommunen ønsker å sikre områder med god kvalitet for fysisk 
aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene. Dette gjøres ved å krav 
til kvalitet og størrelser på uteoppholdsarealer, som sikres i 
kommuneplanens bestemmelser Pkt. 13.

Parkering
Kommunen ønsker å ha en aktiv parkeringspolitikk, med mål om 
å redusere antall overflateparkering for bil. Dette gjøres ved å angi 
minimums- og maksimumskrav for bilparkeringsplasser, som sikres 
i kommuneplanens bestemmelser Pkt. 17.

Pkt. 18 angir minimumskrav til antall parkeringsplasser for sykkel, 
samt krav til utforming, plassering og sambruk av parkeringsplasser 
ved samlokalisering av bolig og andre formål/funksjoner.

04 Utklipp av gjeldende kommuneplan.  
Kilde: Fredrikstad kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje. 
 
Tomta er i henhold til kommuneplanens 
arealdel regulert til bebyggelse og anlegg, 
og underlagt følgende hensynssoner: 
- H320_Kyst (flomfare) 
- H320_FlomA (flomfare) 
- H320_FlomV (flomvei) 
- H570-ØFK (Hensyn kulturmiljø) 
 
Kulturminner: Ingen SEFRAK-registrerte 
bygg, og ingen fredete bygg, innenfor 
hele grunneiendommen med gnr. 33 
bnr. 1186. Se også eget kapittel om 
kulturminner og kulturmiljø.

04
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05 Utklipp av kommuneplanens temakart: 
Beregnede flomveier. Kilde: Fredrikstad 
kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje. 
 
Flomvei går gjennom Gartneritomta fra øst 
til vest, derretter videre via Vaterland, og 
ender ut i Glomma.

05

Overvann
Kommunen ønsker å videreutvikle blågrønne løsninger, med 
økt fokus på sikring mot konsekvenser av ekstremnedbør samt 
kombinasjonen av havnivåstigning og stormflo. Dette sikres i 
bestemmelsenes Pkt. 24 og angitte hensynssoner i Pkt. 35.

Følgende skal bl.a. sikres: Overvann skal håndteres innenfor 
byggeområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøyning i grunnen og åpne 
vannveier. Gjeldende klimafaktor er 1,5. Innenfor hensynssone 
H320_kyst tillates ikke ny bebyggelse med gulvnivå lavere enn 
kotehøyde 2,5 m. Åpne flomveier fra områder bak skal sikres 
gjennom hensynssonen.

Kulturmiljøer og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljøer sees på som ressurser for 
livskvalitet, attraksjonskraft, økonomisk utvikling, klimatilpasning 
samt kilde til kunnskap. Viktige kulturmiljøer og kulturlandskap 
ivaretas gjennom hensynssoner og bestemmelser, angitt i Pkt. 35.

Hensynssone H570 består bl.a. av Riksantikvarens NB!-register 
og Regionalt verneverdige kulturmiljøer (KULA). Hensynet 
til kulturmiljøene og antikvariske verdier bør være førende for 
arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.
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Reguleringsplan for Øra
Vedtatt 03.11.1976. Gjeldende regulering er en eldre reguleringsplan 
som legger opp til industribebyggelse med maks. byggehøyde 7 
meter over terreng, samt en svært høy parkeringsdekning (min. 1 
p-plass for bil pr. 100 m² industri og pr. 200 m² lager).

Gjeldende regulering virker ikke lenger hensiktsmessig dersom 
Gartneritomta skal utvikles til boliger, som har behov for en 
annerledes fleksibilitet med tanke på høyder, formål og utnyttelse.

Tilstøtende planer
Gartneritomta grenser til reguleringsplan for Vaterland, vedtatt 
04.09.1980. Planen sikrer eksisterende trehusbebyggelse, samt 
offentlig trafikkareal og friområde.

Gartneritomta grenser også til reguleringsplan for del av 
Ringverven, vedtatt 14.02.2018. Planen legger til rette for utbygging 
av ny boligbebyggelse med tilhørende garasje og utearealer, 
inkludert offentlige samferdselsarealer og teknisk infrastruktur. 
Planen har hatt særlig fokus på biloppstilling for å motvirke 
hensetting av biler som virker skjemmende for den verneverdige 
bebyggelsen i Vaterland. I parkeringsarealet sikrer planen areal for, 
og fri tilgang til, en kommunal pumpestasjon og trafoanlegg.

06 Utklipp av gjeldende reguleringsplan, 
kilde: Fredrikstad kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje. 
 
Området er i henhold til gjeldende 
reguleringspan regulert til industri (lilla)
samt offentlig friområde (grønn).

06
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07 Utklipp av kart over framtidig 
hovedsykkelvegnett i Nedre Glomma, 
kilde: Fredrikstad kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje.

07

Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad
Strategi- og handlingsplan, datert 28.04.2017. Sykkelplanen er 
et overordnet dokument som viser intensjoner om hvor det bør 
være en hovedsykkelrute, samt prinsipper om hvilken standard 
som er ønskelig. Sykkelplanen har også målsetting om framtidig 
sykkelbruk og sykkelvegnett i Nedre Glomma.

Rute 12 Østsiden – Borge Gravlund går fra krysset mellom Øraveien, 
Heibergs gate og Skippergaten, og ender ved Borge Gravlund.

Dagens standard i Heibergs gate fram til rundkjøringen ved Gudeberg 
er to-sidig gang- og sykkelveg. Framtidig standard legger opp til at den 
1,4 km-lange strekningen skal opparbeides med eget anlegg for sykkel.

Årsdøgntrafikk (ÅDT)
Årsdøgntrafikk (ÅDT) angir et gjennomsnittstall for daglig 
trafikkmengde i en vegstrekning. Heibergs gate er en hovedfartsåre 
og er av den grunn ganske trafikkert, med en ÅDT på ca. 3.700-3.800 
kjøretøy. I sør har Øraveien en ÅDT på  ca. 500-1.880 kjøretøy.



Nomad AS

23

Medvirkning for Gartneritomta ved Vaterland
Kapittel 1.

08 Utklipp av støysonekart, kilde: Fredrikstad 
kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje.

08

Støy
Fredrikstad har en målsetting om at kommunen skal være “et godt 
sted å leve”, hvor trivsel, god helse og god livskvalitet utgjør viktige 
kriterier. Langvarig eksponering for støy og luftforurensning øker 
helserisikoen. Kommunen har derfor utarbeidet et støysonekart for 
synliggjøre temaet. For å begrense konsekvensene av støy er det 
viktig at man så tidlig som mulig i planleggingen vurderer tiltak 
som forebygger støyproblemer.

Kommunens temakart for støy viser at Gartneritomta ligger 
utenfor rød og gul støysone. De primære støykildene til området 
er trafikkstøy i Heibergs gate og Øraveien, samt industristøy fra 
industriparken sør for Gartneritomta.
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1.5 Kulturminner og kulturmiljø

09 Utklipp av plan for kulturminner og 
kulturmiljøer, kilde: Fredrikstad 
kommune. 
 
Gartneritomta er markert i rødstiplet linje.

09

Riksantikvarens bystrategi 2017-2020
Riksantikvarens bystrategi (utarbeidet våren 2017) og NB!-register skal bidra til å sikre 
forvaltning av kulturarv i et langsiktig perspektiv og samtidig bruke disse som ressurser 
i utvikling av attraktive byer og samfunn. Aktuelle anbefalinger fra bystrategien som er 
relevante for prosjektet er listet under:

Historiske bymiljø av vesentlig regional og nasjonal verdi
I NB!-områdene og andre bymiljøer av nasjonal og vesentlig regional verdi skal 
kulturmiljøene behandles som en helhet hvor nye tiltak bør innordne seg eksisterende 
bebyggelse. Nye tiltak skal videreføre områdets særpreg. [...]

Bylandskap, blå og grønne områder
Karakteristiske landskapsformasjoner og visuelle sammenhenger mellom historiske 
bygninger er viktig for opplevelsen av byen og for forståelsen av historiske sammenhenger. 
Kvalitetene i landskapsrommet, herunder sjø- og vannarealer og grøntområder, skal 
ivaretas og være en viktig premiss for byutviklingen. [...]

Byrom, gater og samferdsel
Tilpasning av byene til gående, syklister og offentlig transport er et viktig tiltak for å få til 
det grønne skiftet. Tilpasning og utforming bør gjøres med respekt for historiske gater og 
byrom, og bør bidra til å ivareta og utvikle det historiske særpreget.

Gartneritomta

Fredrikstad festning, Gamlebyen og byens marker (K314)

Fredrikstad Vaterland (K254)

Meldepliktig i hht. Kulturminnelovens §25

SEFRAK-bygg, ikke er omfattet av Kulturminneloven

Ruin eller fjernet objekt
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10 Forsidene til Riksantikvarens bystrategi 
2017-2030 & rapport av Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse i Østfold. 

Etter Riksantikvarens NB!-register inngår Gartneritomta som en del av det kulturhistoriske 
landskapet Fredrikstad festning, Gamlebyen og byens marker (K314). I tillegg grenser 
tomta til kulturmiljøet Fredrikstad Vaterland (K254). Se kart på forrige side.

Fredrikstad festning, Gamlebyen og byens marker (K314)
Festningsanlegget rundt Gamlebyen Fredrikstad ble anlagt i 1660-årene og er bygget 
med en karakteristisk stjerneform etter nederlandske prinsipper. Det er også den første 
planlagte byen i Norge, inndelt med kvartaler og et torv i sentrum.

De store sletteområdene omkring festningsanlegget har fått navnet “Byens marker” og var 
helt vesentlige for bydannelsen. Deler av markene ligger fremdeles åpne, men står i fare for 
fortetting og byvekst.

Sør for Gamlebyen ligger forstaden Vaterland med et godt bevart trehusmiljø, de 
karakteristiske storskala industribygningene i tegl tilhørende Denofa, oppført 1912-1930, 
samt Kongsten hageby, anlagt mellom 1918 og 1955. Disse miljøene er også en del av det 
historiske landskapet rundt festningen.

Fredrikstad Vaterland (K254)
Gartneritomta grenser til kulturmiljøet Vaterland, som ligger nede ved Glomma. Den 
er preget av lav trehusbebyggelse fra 17- og 1800-tallet. Kort avstand til Kråkerøy har 
medført at det har vært drevet fergevirksomhet her gjennom lang tid.

Navnet Vaterland har trolig sammenheng med oppførelsen av vollene rundt festningen i 
1660-årene. Betegnelsen var brukt av festningskonstruktøren for å beskrive et flatt, sumpig 
forterreng til festningsanleggene. Tidligere rant en liten elv eller bekk som hadde sitt tilløp 
fra markene, mellom det som i dag er Gamlebyen og Kongsten fort, og videre gjennom 
“Gartneritomta” og Vaterland.

På 1700-tallet ble bebyggelsen stukket i brann under krigen. Rundt 1800-tallet ble 
størstedelen av bebyggelsen fornyet, mens gatenettet forble slik som før. I 1980 ble det 
vedtatt en reguleringsplan som sikrer bevaring av området.

Kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse i Østfold 
 

RAPPORT

Riksantikvaren er direktorat 
for kulturminneforvaltning og 
er faglig rådgiver for Klima- 
og miljødepartementet i 
utviklingen av den statlige 
kultur minne politikken. 
Riksantikvaren har også 
ansvar for at den statlige 
kulturminnepolitikken 
blir gjennomført og har i 
denne sammenheng et 
overordnet faglig ansvar 
for fylkeskommunenes og 
Sametingets arbeid med 
kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap.

Riksantikvaren er direktorat 
for kulturminneforvaltning og 
er faglig rådgiver for Klima- 
og miljødepartementet i 
utviklingen av den statlige 
kultur minne politikken. 
Riksantikvaren har også 
ansvar for at den statlige 
kulturminnepolitikken 
blir gjennomført, og har 
i denne sammenheng et 
overordnet faglig ansvar 
for fylkeskommunenes og 
Sametingets arbeid med 
kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap.

BYSTRATEGI 2017-2020
RIKSANTIKVARENS



Nomad AS

26

Medvirkning for Gartneritomta ved Vaterland

Kapittel 1.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold 
(KULA-områder)
Riksantikvaren løfter frem Fredrikstad festning, Gamlebyen og 
byens marker, som et av ni kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i Østfold (KULA-områder). Riksantikvarens NB!-
områder og KULA-områder er ivaretatt som hensynssoner i 
kommuneplanen, for å sikre god forvaltning av naturressurser, 
kulturminner og kulturlandskap. Dette ble bestemt i Fylkesplanen 
“Østfold mot 2050”, vedtatt 21.07.2020.

Nasjonal interesse
Den nasjonale interessen består i at Gamlebyen Fredrikstad er 
Nordens eneste bevarte festningsby, og er én av svært få norske 
byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som 
åpne arealer. Sammenhengene mellom de mange kulturminnene 
i dette landskapet, særlig Gamlebyen og markene rundt, gir 
landskapene stor verdi.

11 Gamlebyen og byens marker, hvor det ble 
drevet omfattende jordbruk som sikret 
mat til befolkningen. Flyfoto fra 1930. 
Kilde: Fylkeskonservatøren i Østfold 
fylkeskommune.

11
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2.Metode og datagrunnlag
Desktop research
Befaring
Digital medvirkning
Digitale særmøter og dialog
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2.1 Desktop research

Nomad har lagt opp et arbeid som kan deles inn i tre faser: Forarbeid, gjennomføring & 
sammenstilling. Som en del av forarbeidet inngår “Desktop research” og befaring. Tidslinjen 
under illustrerer de ulike fasene.

Som en del av forarbeidet sammenstilles offentlige dokumenter, uttalelser og kritikk som 
foreligger, samt eksisterende materiale og undersøkelser i området utarbeidet av tidligere 
rådgivere. Hensikten er å på best mulig måte forstå hvilke konfliktlinjer som eksisterer, 
hvilke løsninger som er foreslått og hva som kan være strategisk å få avklart i videre prosess.

Videre kan fase 2 deles i to aktiviteter som foregår parallelt – digitale særmøter og digital 
medvirkning i form av spørreundersøkelse. Det var opprinnelig tenkt å gjennomføre fysisk 
medvirkning, men på grunn av restriksjoner knyttet til den pågående pandemien, var 
det ikke aktuelt å legge til rette for fysisk medvirkningsarrangement og samling av store 
folkemengder. I stedet var det lagt til rette for at folk skal kunne komme med innspill digitalt.

I fase 3 sammenstilles resultatet fra digitale særmøter og digital medvirkning, som nå 
presenteres i denne rapporten, sammen med våre anbefalinger.

2.2 Befaring

Byplanleggerne i Nomad, Bengt M. S. Carlson og Ibrahim Mufti Pradityo, dro på befaring 
til Fredrikstad og Gartneritomta torsdag 4. mars 2021 for å få et mer helhetlig inntrykk av 
stedet. Under befaringen ble det gjort observasjoner, og det ble tatt uformell kontakt med 
beboere og ulike brukere som arbeidet eller oppholdt seg i nabolaget. Nomad foretok også en 
kartlegging av ulike aktører og brukere i nabolaget.

Informasjonen vi har samlet inn gjennom desktop research og befaring sammenstilles og 
danner grunnlaget for den neste fasen, slik at medvirkningen også kan formes mer strategisk 
for å dekke eventuelle kunnskapshull som vi ellers ikke har informasjon om fra tidligere. Det 
ble også utarbeidet en samlet oversikt over de ulike aktørene og stemmene i nabolaget, for å 
lettere kategorisere ulike interesser.

VIDERE 
PROSESS

Presentasjon for 
kommune/arkitekt,

medvirkning i senere 
planfaser

UKE
8-10

Fase I: Desktop 
research, befaring & 
kunnskapsgrunnlag

UKE
11-15

Fase II: Gjennomføring 
av intervju, særmøter 

& dialog

UKE
11-15

Fase II: Gjennomføring 
av digital spørre-

undersøkelse

UKE
14-16

Fase III: Ferdigstillelse 
rapport & anbefaling
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2.3 Digital medvirkning

For den digitale medvirkningen har Nomad benyttet seg av det digitale kartleggingsverktøyet 
Maptionnaire, der deltakere kan svare på flervalgsspørsmål, gi innspill gjennom åpne 
kommentarfelt, samt avgi georefererte kommentarer ved å markere på et kart.

Tiden det tar for å gjennomføre den digitale medvirkningen varierer avhengig av hvor 
utfyllende en ønsker å være i sine innspill. Ved rask utfylling ble det beregnet at det ville ta ca. 
10 minutter å svare på undersøkelsen. Resultatet har imidlertid vist at deltakerne i gjennomsnitt 
har brukt ca. 20 minutter på spørreundersøkelsen, og spredningen har vært stor. Der hvor 
enkelte har brukt 5 minutter, har flere satt av over én time. Dette reflekteres også i svarene som 
har kommet inn, hvor flere har vært utrolig grundig i sine innspill og kommentarer.

En digital medvirkning gir muligheten til å nå ut til et mangedoblet antall deltakere 
sammenlignet med fysisk medvirkning. Anonymitet ivaretas i større grad. Den digitale 
medvirkningsmuligheten gir også enda større fleksibilitet for folk å delta, og terskelen for å gi 
innspill blir lavere når du enkelt kan gjøre det via mobilen eller datamaskinen. På en annen side 
kan det være begrensende for enkelte målgrupper som ikke har tilgang til- eller mestrer det 
digitale. Undersøkelsen har dessuten også bare blitt skrevet og distribuert på norsk.

Undersøkelsen var primært distribuert per telefon, ved å ta kontakt med aktørene som 
Nomad har kartlagt i den tidligere fase (naboer, velforeninger, næringsaktører, barnehager 
og skoler). På denne måten ville Nomad sikre en mer personlig overlevering av den digitale 
undersøkelsen, utover en mer en-veis-kommunikasjon i form av oppslag i tradisjonelle og 
sosiale medier. Tanken var også å la undersøkelsen spre seg videre til andre mer organisk, 
slik at naboer og engasjerte fikk mulighet til å diskutere seg imellom. Senere ble det laget 
en sak i Fredrikstad Blad om utviklingen av Gartneritomta ved Vaterland, hvor det også 
ble informert om mulighet til å gi innspill digitalt.

Den digitale undersøkelsen ble åpnet 13. mars og var aktiv frem til 14. april. Undersøkelsen 
ble lansert med tittelen “Bli med å forme Vaterland!”, noe som har fremprovosert noen 
reaksjoner blant deltakerne. Samtidig har dette fått frem et tydelig engasjement, og 
resultatet er at deltakerne har gitt utfyllende og konstruktive tilbakemeldinger. 

Undersøkelsen ble gjort tilgjengelig ved følgende link:

vaterland.nomad.no

Byplanleggerne i Nomad, Bengt M. S. Carlson og Ibrahim Mufti Pradityo, var ansvarlige 
for å utarbeide den digitale undersøkelsen og for databehandlingen.

Undersøkelsen ble gjennomført anonymt, men et minimum av personopplysninger var 
innhentet for å kunne beskrive dataenes representativitet og deltakernes tilknytning til 
nabolaget.

Om respondentene ønsket å bli oppdatert på hva som skjer med prosessen videre, var det gitt 
et alternativ for å legge igjen deres e-postadresse. For å ivareta respondentenes anonymitet, 
ble e-postadressen lagret i et separat skjema, og er ikke koblet til svarene de har oppgitt.
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01

02

01 Utklipp av forsiden til det digitale 
medvirkningsverktøyet med beskrivelse 
av formål og innhold.

02 Utklipp av en spørsmålsside med 
kartlegging av elementer ved nabolaget 
som deltakerne liker eller ikke liker. 
 
Gartneritomta er markert i rødt, og 
fokusområdet er definert ved den hvite 
avgrensningen.
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2.4 Digitale særmøter og dialog

I kartleggingsfasen ble det samlet inn kontaktinformasjonen til nøkkelaktører i nabolaget. 
Rundt 40 beboere og kontaktpersoner i foreninger, bedrifter og offentlig instanser ble 
kontaktet på telefon. Hensikten har vært å avdekke de viktigste interessekonfliktene, og 
gå i dialog med de som mest sannsynlig vil komme med innsigelser til prosjektet senere. 
Tidligere avklaringer er nøkkelen for en smidig og konfliktfri prosess. Det ble dermed 
invitert til dialog med offentlige instanser, velforening og sameie i området. Det ble sendt 
forespørsel om dialogmøte med Forsvarsbygg:

01 Særmøte med Røde Kors barnehage & Vaterland barnehage
02 Digitalt beboermøte
03 Særmøte med kommune, fylkeskommune & Obos
04 Forespørsel om dialogmøte med Forsvarsbygg

Byplanlegger Bengt M. S. Carlson i Nomad var ansvarlig for møtene. Agendaen var å 
diskutere utviklingsplanene for Gartneritomta ved Vaterland og vurdere dette opp mot de 
ulike særinteressene. Innledningsvis fikk de inviterte partene mulighet til å komme med 
innspill til agendaen. Videre orienterte Nomad om organisasjonens rolle i prosjektet, og 
kartleggingsprosessen som har blitt gjennomført hittil. Under er et kortfattet referat, med 
beskrivelse om hvem som har deltatt og hva som ble diskutert i de ulike dialogmøtene.

1. Særmøte med Røde Kors barnehage & Vaterland barnehage
Gjennomført tirsdag 23.03.2021, kl. 11:00-12:00. 
Deltakere: Daglig leder i Røde Kors barnehage / Vaterland barnehage & Nomad

Vaterland barnehage opplyser at drivhuset, som eies av Lions Club Fredrikstad, ofte 
blir benyttet av barna i både Vaterland og Kongsten barnehage. Totalt er det 75-80 barn 
som bruker området og drivhuset hver dag, men Lions ønsket ikke lenger å ha ansvar 
for drivhuset. Foreløpig er det barnehagen som har ansvaret, og får bruke det frem til 
sommerferien. En «Mercedes-modell» av et drivhus, som vil være synd å avvikle, men 
spørsmålet er hvem som kunne tatt ansvaret for å drive det videre. Barnehagen kommer 
med innspill til at det kunne være fint med noen enkle lekeplassfunksjoner i tilknytning til 
drivhuset.

2. Digitalt beboermøte
Gjennomført tirsdag 23.03.2021, kl. 14:30-15:30. 
Deltakere: Fredrikstad Innovasjonspark, Daglig leder i Gudeberg lokalsamfunn, 
Styremedlem i Vaterland borettslag og Nomad 

I møtet med FRIP, Vaterland borettslag og Gudeberg lokalsamfunn ble det reist spørsmål 
om når prosjektet settes i gang eller ferdigstilles. Det ble også diskutert mulighet for å 
ivareta siktakser mot Hydrogenfabrikken, materialbruk, skala og overvannshåndtering. 
På området eksisterer det en stor del felles goder, som blant annet tennisbanen, 
hønsehuset og drivhuset. Gjennomgående utfordring for disse fellesgodene er manglende 
ansvarsfordeling, da mye baserer seg på dugnad fra enkeltpersoner for å opprettholde det.
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3. Særmøte med kommune, fylkeskommune & Obos
Gjennomført torsdag 22.04.2021, kl. 13:30-14:30. 
Deltakere: Konservator i Viken Fylkeskommune, Leder Regulering og Byggesak 
Fredrikstad kommune, Saksbehandler Seksjon for kultur, miljø og byutvikling, Fagleder, 
Byggesak, miljø og byutviklingsetaten, Prosjektleder i Obos, Nomad

I møtet sammen med fylkeskommunen, kommunen og utvikler ble det avdekket et 
potensielt konfliktnivå mellom industriformål, boligformål og kulturminneinteressene. 
Tomta vurderes å være svært attraktivt for bolig, samtidig som at det ligger tett på 
industriarealer og innenfor hensynssone kulturmiljø. Prosjektet vurderes å være en følsom 
sak, da industrien signaliserte sterkt imot boligutvikling på tomten ved tidligere prosesser. 
Fylkeskommunen har tidligere protestert mot fortetting av private hager som ligger 
innenfor Kulturhistoriske Landskap av Nasjonal Interesse (KULA).

4. Forespørsel om dialogmøte med Forsvarsbygg
Forsvarsbygg ble kontaktet tidlig i prosessen, men hadde ikke konkrete kommentarer til 
prosjektet på dette stadiet. Forsvarsbygg ønsket heller å gi eventuelle merknader i den 
formelle planprosessen, når konkrete planer foreligger.

Fullstendige referater fra møtene følger i eget vedlegg. Ta kontakt om du ønsker tilgang.

 

23.03.2021  

Referat: digitalt beboermøte, Gartneritomta ved 
Fredrikstad innovasjonspark  
 

 

Deltakere i møtet: 
- Pål F. Tandberg ved tomteeier Fredrikstad innovasjonspark, FRIP 
- Fredrik W. Ellefsen, nabo og daglig leder i Gudeberg lokalsamfunn 
- Karianne Hox, styremedlem i Vaterland borettslag  
- Bengt Carlson, byplanlegger i Nomad – ansvarlig for medvirkning og beboerinvolvering på vegne av OBOS og 

ansvarlig for referatet. 

 
Saksliste & agenda 
Ellefsen, Tandberg og Hox hadde i utgangspunktet avtalt et møte for å diskutere utviklingsplanene for Gartneritomta ved 
Vaterland. Da Nomad, på vegne av OBOS, gjennomfører beboerinvolvering og medvirkningsarbeid, ble det besluttet å slå 
sammen møtene, for å orientere om planarbeidet. 

I ny kommuneplan er Gartneritomta regulert til boligformål, og OBOS skal på vegne av FRIP utvikle prosjektet. I 
medvirkningsarbeidet ønskes det innspill og tilbakemeldinger knyttet til utformingen av de offentlige arealene, hvilke 
funksjoner og tilbud som benyttes i området i dag, og hva som kan forbedres gjennom utviklingen av prosjektet.  

Det ble kalt inn til digitalt møte, da smittesituasjonen knyttet til COVID og høye R-tall gjorde det problematisk å ta møtet 
fysisk. Agendaen for møtet: 
 
1. Utviklingsplaner for Gartneritomta – Nomad og deres rolle i dialogarbeidet 
  
2. Drivhuset - Lions har spurt om vi i lokalsamfunnet ønsker å overta dette huset.  
 
3. Opprydding i Ivar Brus vei 
 

 

1. Utviklingsplaner for Gartneritomta 
Bengt Carlson ved plankontoret Nomad orientere om de pågående planene, og hvilken rolle Nomad har i prosjektet og hva de 
gjør i denne tidlige fasen. Gartneritomta er regulert til boligformål, og OBOS skal bygge ut boliger på tomta. Hvordan disse 
boligene skal se ut, er ikke bestemt, men det er snakk om leiligheter for å svare til et manglende behov av den typen boliger i 
området. Medvirknings- og dialogarbeidet som gjennomføres med nabolaget er både for å informere, men også kartlegge 
behov, få innspill til prosjektet og komme med anbefalinger om hvordan arkitekten i neste fase kan utforme de offentlige 
arealene som tilgjengeliggjøres for det eksisterende nabolaget. Det gjennomføres en digital undersøkelse 
www.vaterland.nomad.no som er delt via e-post til samtlige aktører, foreninger og naboer i tilknytning til området. Fredrik 
Ellefsen påtar seg å publisere lenken på Gudeberg lokalsamfunn sine nettsider 
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/naringmiljosamfunn/lokalsamfunn-foreninger/lokalsamfunn/gudeberg-
lokalsamfunn/ 

Karianne Hox stiller spørsmål med tidsperspektivet på prosjektet, og når beboerne kan vente seg at prosjektet settes i 
gang/ferdigstilles. Dette er uvisst, da det ikke er valgt arkitekt/reguleringsarkitekt, og at et slik type plan- og 
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3.1 Deltakernes demografi

Det har blitt registrert innspill fra til sammen 81 unike respondenter, hvor 53 har oppgitt 
kjønn og alder. Samlet sett har det vært en overrepresentasjon av kvinner (mer enn 2 av 3 
respondenter er kvinner). Det er også stor overrepresentasjon av aldersgruppene 30-49 år 
samt 60-69 år. Diagrammene på neste side viser resultatet fra undersøkelsen er sett opp 
mot demografien i nabolaget, se også kart under.

Selv om området ved Vaterland, Gamlebyen og Kongsten fremmes som et populært 
område i Fredrikstad for barnefamilier, er det en underrepresentasjon av barna selv. 
Bortsett fra én i aldersgruppen 0-15 år som har svart, er det ingen deltakelse blant barn 
og unge. Basert på svarene som har kommet inn er det trolig flere av de voksne som også 
svarer sammen med/på vegne av sine barn. Det er også relativ lav deltakelse blant unge de 
“unge voksne” som er i aldersgruppen 20-29 år.

Informasjon om hvem som har engasjert seg hittil er nyttig for videre arbeid med medvirkning 
i den formelle planprosessen. Da det er en stor andel eldre som har engasjert seg, bør 
videre medvirkningsopplegg tilpasses denne aldersgruppen. Dersom det ønskes en bredere 
representasjon kan det være fornuftig å drive en mer målrettet inkludering av barn og unge.

3.2 Tilknytning til området

Resultatet fra deltakernes tilknytning til området viser at den digitale undersøkelsen har 
truffet målgruppen godt. De fleste har tilknytning til området som beboer, og ingen som 
har svart på undersøkelsen har kysset av for at de “har ingen tilknytning til området”.

Området forstås i større sammenheng. I tillegg til Vaterland innbefatter fokusområdet også 
Gamlebyen og Kongsten. Utvalget av grunnkretser som regnes som en del av “nabolaget” 
er basert på en 15-minutters gangavstand fra Gartneritomta, se kart under.

Demografien i de fem grunnkretsene som utgjør fokusområdet.
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Gartneritomta
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Kongsten nord

Vaterland

Øra

Fokusområdet
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Kjønnsfordeling
blant utvalget

(N=53)

Aldersfordeling blant utvalget og i nabolaget

Kjønnsfordeling
i nabolaget

(N=1 671)

Kilde for nabolagsdata: Statistisk sentralbyrå (2021). Manuelt uttrekk.

Tilknytning til området blant utvalget
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3.3 Stedsforståelse

Kvaliteter i området ved Gartneritomta nabolaget setter pris på
Innledningsvis i undersøkelsen ble deltakerne spurt om å beskrive nabolaget i Vaterland 
og området ved Gartneritomta de satte mest pris på. Det var lagt til rette for å beskrive 
området med kun korte stikkord, eller forklare med lengre setninger.

Deltakerne beskriver Gartneritomta og området som et grønt, luftig og åpent landskap 
som flere oppfatter som et fint område for turer & rekreasjon. Flere omtaler også den 
kulturhistoriske trehusbebyggelsen og nærheten til vannet som gode kvaliteter ved stedet. 
Samtidig presiseres det at Vaterland er primært omdådet med brostein og den historiske 
trehusbebyggelsen.

Selve Vaterland, dvs. området med brostein (!), er et helt unikt historisk boområde, 
og områdene rundt har stor kulturhistorisk verdi. Det er svært mange mennesker 
som bruker Vaterland og Gamlebyen til turer og rekreasjon. Gartneritomta er en 
del av turløypa og da det ble laget en åpning i gjerdet og en sti over tomta, ble 
det et stort løft for området. Det fineste med tomta er utvilsomt de store trærne og 
Scillaen om våren. De gamle mil-steinene er også viktige historiske innslag.
– Dame, 60-69 år. Bor i området.

Flotte trær, vi bruker området som turområde for barnehagen. Det passer 
utmerket da det er åpent og oversiktlig og samtidig delvis inngjerdet. Det er koselig, 
og et sted jeg gjerne går igjennom på fritiden heller enn å gå langs hovedveien.
– Dame / jente 40-49 år. Bor og jobber i området.

Under er en ordsky av ordene som ble mest brukt om de kvalitetene nabolaget setter pris 
på. Det var også mulig for deltakerne å markere hva de liker og ikke liker på et kart.

“Markér på kartet hva du liker ” (27 registreringer, 2 utenfor kartutsnitt)

Bakgrunnskart: Mapbox. Georefererte data hentet fra Maptionnaire.

Ordsky: Kvaliteter ved området som settes pris på. 

Jo større ordet er, desto hyppigere ble det brukt.
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Kvaliteter som settes mindre pris på
På lik linje med de kvalitetene nabolaget satte pris på, ble de spurt om å beskrive 
kvalitetene i området ved Gartneritomta de satte mindre pris på.

Det som kommer mest tydelig frem som negativt ved området er at tomta er i dag gjerdet 
inn og ikke tilgjengelig for allmennheten. Flere peker også på støy og trafikk som 
uønskede elementer. Det fortelles at Lodsgaten blir brukt som adkomst for industrien og 
oppleves som unødvendig trafikkert, med tungtransport tett opp mot et rolig boligområde.

Det høye gjerdet er det som skjemmer området mest visuelt. Trafikken i Ivar Bruus 
vei er det største problemet i området. Det er nyttetrafikk til hallene på nedsiden 
som har alt for stor fart i forhold til at det nå bor svært mange barn i Vaterland.
– Dame, 60-69 år. Bor i området.

Støy fra tungtrafikk, glasscontainer, forsøplet innkjørsel til Vaterland.
– Dame, 70 år eller eldre år. Bor i området.

Nei, Gartneritomta er fin som den er. Synes den skal være uberørt eller bygges om 
som en type park.
– Dame, 40-49 år. Bor og eier eiendom i området.

“Markér på kartet hva du ikke liker” (8 registreringer)

Bakgrunnskart: Mapbox. Georefererte data hentet fra Maptionnaire.

Ordsky: Kvaliteter ved området som settes mindre pris på. 

Jo større ordet er, desto hyppigere ble det brukt.
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3.4 Stedsbruk

For å få et utfyllende bilde av hvordan nabolagets beboere selv oppfatter nærmiljøets 
kvaliteter og mangler, og hvordan de bruker – eller ikke bruker – stedet, ble de spurt 
om å markere på kart de stedene og møteplassene de ofte besøkte. De ble også spurt om 
å markere på kart de stedene i nabolaget som kunne vært bedre. I de påfølgende sider 
gjengis kommentarene gruppert etter stedene som blir beskrevet.

Tennisbanen – unik mulighet for 
utendørsaktivitet i nærmiljøet, 
håper den blir stående

Hønsehuset – populært innslag i 
området for store og små

Parkanlegg ved Hydrogenfabrikken 
– fin opparbeidet park med vanndam 
og fontene, en perle i området

Nærbutikken – sosial 
møteplass i hverdagen

Bakgrunnskart: Mapbox. Georefererte data hentet fra Maptionnaire.

“En viktig møteplass / et fint sted ” (77 registreringer, 4 utenfor kartutsnitt)

Drivhuset – som Lions har satt opp. Kongsten/Vaterland barnehage bruker dette til å dyrke 
planter og grønnsaker. I tillegg er det tilgang på friskt vann i drivhuset, og sånt er prissatt om 
sommeren som bademulighet/spreder i slange, samt at vi kan vaske hender og spisebord (som 
også er satt ut der), samt slukke tørsten med kaldt, friskt vann. I tillegg har vi dyrket vekst 
som tiltrekker seg bier i pallekarmene som er ved drivhuset. Tilhold for hare og rådyr!

Snarveien – Stien mellom Vaterland og Hydrogenfabrikken er veldig mye i bruk 
og binder områdene sammen. Koselig sti, fin rundtur fra Vaterland. Vi bruker dette 
som området for frilek og piknik. Står noen fine gamle trær her, fine å klatre i, og 
kan leke i skyggen av trærne om sommeren. Benk og bord. Har vekster i drivhuset.

Gartneritomta – en grønn 
lunge, et parkområde som bør 
beholdes, selv ved utbygging

Brygga i Vaterland – en 
viktig møteplass for “alle”. 
Sosialt samvær, ta en 
matbit, se på elva, båter 
og fugleliv. Et populært 
sted å slå seg ned for flere 
enn de som bor i området. 
Trenger oppgradering av 
bryggekanten og noen nye 
benker etc.

Vollene – Grøntområde, 
åpen plass til frilek, piknikk, 
fint med utsikt til vannet.
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Lekeplassen – kan oppgraderes og må 
vedlikeholdes, fin lekeplass men lite 
leker. Tettere vegetasjon rundt lekeparken 
i Vaterland, slik at det blir tydeligere 
skille ned mot Elva. Sikkerhet for barn!

Bakgrunnskart: Mapbox. Georefererte data hentet fra Maptionnaire.

“Steder som kunne vært bedre ” (22 registreringer)

Industriområdet – Bruken kan ikke kombineres med boliger. 
Innkjøring til dette industriområde skjer på veien nord for deres 
tomt. Store maskiner kjører ofte her med høy fart og mye støy. 
Passer dårlig inn i Vaterlands rolige omgivelser samt at det utgjør 
en trafikkrisiko. Dere burde se på muligheten til å gjøre denne 
veien bilfri og kanskje gjøre dette område grønt slik at man får en 
fin inngang til det nye området. Skulle tro at innkjøring til dette 
området ville kunne legges om til å skje fra Øraveien.

Plassdannelsen – Dette er “inngangen” til 
den gamle bebyggelsen Vaterland. Det er 
her turister og beboere ønskes velkommen. 
I dag har det blitt et gjennomfartskryss, 
en parkeringsplass og et returpunkt for 
glass. Ingen beplantning eller plan over 
utforming av området.

Fabrikksbygning – Burde legge 
inn ressurser for å rydde og utvikle 
stedet til en sosial møteplass. Her 
kunne det vært en kafe; planene til 
kunstnerfellesskapet bør følges opp.

Gartneritomta – Området kunne vært 
stelt bedre. Fjerne inngjerding og gjøre 
det mer tilgjengelig. Etablere parkområde. 
Tilrettelagt parkeringsområde, det er 
manko på parkering i området.
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3.5 Stedskarakter

I spørreundersøkelsen ble deltakerne spurt om å velge hvilke tre bilder som beskriver 
områdets karakter best, eller beskrive dette med egne ord. Det ble presentert et utvalg 
av bilder fra Vaterland, Kongsten, Gamlebyen og området rundt som ble tatt under 
befaringen. Hensikten var å danne en forståelse av stedets karakter, og finne frem til det 
som var typisk for området.
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Den lave bebyggelsen, flatt gammelt elveutløp og havneområde, særegne vakre 
industribygninger (hydrogenfabrikk og omkringliggende bygninger), at det er så 
åpent og luftig, at Vaterland-bebyggelsen ligger for seg selv og ikke er smeltet 
sammen med Gamlebyen eller Kongsten. En ekte og bevart “drabantbebyggelse” 
fra gammel tid. OBS. Mange av bildene er jo ikke fra Vaterland, men fra 
Gamlebyen og Kongsten.
– Dame, 40-49 år. Bor i området.

Lav bebyggelse, uregelmessige gater, historiske boliger fra ulike perioder, fargerik 
arkitektur, vakre hager, huseiere som tar vare på eiendommene sine, små tomter 
som ofte ligger på baksiden av fasaden. Variasjon, estetikk, og bevaring!
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.

Bildematrisen gjengir resultatet fra 
undersøkelsen, sortert etter antall ganger 
bildet har blitt valgt (totalt 159).

I den digitale undersøkelsen var bildenes 
rekkefølge i matrisen helt tilfeldig og 
annerledes for hver enkelt deltaker.
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3.6 Fellesfunksjoner i nabolaget

Videre ble det undersøkt dersom det var noen funksjoner som var savnet i nabolaget, og som 
et nytt boligprosjekt eventuelt kunne bidra med å legge til rette for. Fra spørreundersøkelsen 
kommer det frem en klar tendens i ønsket om å bygge videre på det grønne, som også var et 
av kvalitetene ved området som oftest ble nevnt. Blant forslagene som ble presentert kommer 
blomster, biehage, frukttrær og bærbusk frem som de mest populære. Under “Ingen av disse/
annet” kom det forslag til felles parkeringsanlegg samt parsellhager.

31

12

5

10

3

24

11

4

8

2

18

10

4

5

1

Bildematrisen gjengir resultatet fra 
undersøkelsen, sortert etter antall ganger 
bildet har blitt valgt (totalt 148).

I den digitale undersøkelsen var bildenes 
rekkefølge i matrisen helt tilfeldig og 
annerledes for hver enkelt deltaker.

Parkeringsplasser eller en parkeringskjeller, er lurt å ta med i planleggingen. Garasjer 
er mangelvare i selve kjernen av Vaterland og mange av oss har ikke fått mulighet 
til å oppføre garasjer, pga. manglende areal. Det blir veldig synlig i selve kjernen 
av den gamle bebyggelsen og vi som bor her nede vil være veldig takknemlige om 
det blir tatt høyde for bilplassering, gjerne muligheter for lading av biler [...]
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.
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3.7 Deletjenester i nabolaget

Det ble undersøkt dersom nabolaget kunne være interessert i deletjenester, eller selv har 
innspill til andre delefunksjoner. Det ble presentert ulike forslag, men også mulighet til å 
komme med egne innspill. Fordi det var mulig å krysse av for alle svaralternativene, ble 
det en relativ jevn distribusjon i alle svaralternativene.

Annet

Utlån av elektriske sykler/lastesykler

Utlån av sportsutstyr (BUA)

Fellesstue/festlokale

Bildeleordning

Byttebod

0 5 10 15 20

Sett opp mot totalt antall deltakere som har svart på undersøkelsen (81 personer) var det 
relativt få som kunne tenke seg en bildeleordning eller sykkelutleie (1 av 5 personer). 

Vi mener at en bildeleordning eller bildelingstjeneste kan sees i sammenheng med 
nabolaget i Vaterland sitt ønske om felles parkeringsanlegg. Eksempelvis kan framtidig 
parkeringsbehov løses ved at det settes av et visst antall plasser til bildeling som kan 
benyttes av hele nabolaget. På denne måten får alle fremdeles tilgang til bil, selv når det 
areal som kan avsettes til parkering blir mer begrenset i fremtiden.

Andre forslag som har kommet igjen fra flere av deltakerne er parsellhager, som kan leies 
ut til dyrking av nyttevekster, eller organisering av deling av hageutstyr og verktøy.

Drivhuset har dessverre ikke fått den funksjonen den var påtenkt og området rundt 
har blitt svært stygt.  Jeg har likevel stor tro på et fellesområde for dyrking av 
grønnsaker etc. En møteplass a la det de har fått til på Losæter i Bjørvika.
– Dame, 60-69. Bor i området.

Systue til reparasjoner og som møtested; sykkelverksted; bok- og lesehjørne/
kafé/møtested med piano og instrumenter; badstu.
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.

Parsellhager. En liten flekk som kan leies av beboere i området til dyrking av 
grønnsaker. Fellesbod med hageutstyr.
– Anonym

Tilhengerdeling.
– Mann, 60-69 år. Bor i området.

Delefunksjoner i nabolaget
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3.8 Viktige hensyn og kvaliteter å bygge videre på

Under gjengis et utvalg av svarene til spørsmålet: “Hva er det viktigst å ta hensyn til på 
Vaterland, og hvilke kvaliteter ønsker du at prosjektet bygger videre på?”

Prosjektet må underordne seg den gamle bebyggelsen i Vaterland, og bygge 
videre på prinsipper fra den gamle bebyggelsen. Ikke lag en videreføring av 
rekkehuskassene ved Øraveien!
– Mann, 30-39 år. Bor i området

Vaterland er det som er innenfor grensestenene og la det forbli slikt. Alt utenfor 
er noe annet, Ikke koble nytt byggeri til Vaterland av kommersielle hensyn. Det er 
sikkert fint å bygge på gartneriet og området er fantastisk, men igjen la Vaterland 
forbli det som er innafor grensestenene.
– Mann, 70 år eller eldre. Bor i området.

Høyde og utforming på boliger, videreføring av hagebyen Kongsten. Vann og avløp 
MÅ gjøres noe med før en evt. utbygging. Det er underdimensjonert, og kjellerne 
i området opplever stadig oversvømmelser. Ta vare på eksisterende trær på 
Gartneritomta. Ikke bygge blokker.
– Dame, 40-49 år. Bor og eier eiendom i området.

Det viktigste er å lytte til beboerne rundt og vise respekt for det unike området 
vi bor i. Dette spørreskjemaet er en veldig god start, og kan danne grunnlag 
for et godt samarbeide fremfor at folk i Kardemomme by går på barrikadene. 
:) Det viktigste da blir å holde trafikken vekk fra Ivar Bruus vei og å ta hensyn 
til at bebyggelsen rundt består av lave hus. Så høyblokker her vil bli ganske 
malplassert. Området (med Gamlebyen) er i seg selv en turistdestinasjon. La 
Gartneritomta styrke dette!
– Dame, 60-69 år. Bor i området.

Det viktigste er å ikke belaste den gamle trebebyggelsen og veinettet som er i 
umiddelbar nærhet og innenfor grensene til selve kjernen av gamle Vaterland. Jeg 
vil vel også si at “firkantede klosser” og “Funkis-stil”, kanskje ikke passer inn i 
Vaterlands umiddelbare nærhet. Det er viktig å få til et estetisk område, som kan være 
godt å leve i nærheten av. Kanskje jeg kan ønske meg noe som er en “ fryd for øyet”? 
Det heter forresten “i” Vaterland og ikke “på”! Vi har alltid sagt “i Vaterland”.
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.

At ny bebyggelse holdes SVÆRT lav (ikke høyere enn husene på Ringverven). Det 
må også være avstand til den gamle bebyggelsen på Vaterland, samt at husene 
må være fargerike, små, i naturmaterialer og i god kvalitet. Det må være mye 
luft rundt boligene.
– Dame, 40-49 år. Bor i området.

For meg som nyinnflyttet, er det roen og tilstedeværelsen med det gamle som jeg falt 
for. Det er lite trafikk og støy, og det er et hyggelig dyreliv. Ønsker at dette ivaretas og 
tas hensyn til. Hyggelig bygning og helst med farger, samt beplantning i historisk ånd.
– Dame, 40-49 år. Bor i området.
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3.9 Åpen post

Ved slutten av spørreundersøkelsen var det mulig å gi øvrige kommentarer og innspill 
knyttet til utviklingen av Gartneritomta. Et utvalg av svarene gjengis i de påfølgende sider.

Jeg synes det er synd at denne tomta skal bygges ut, liker ikke tanken på at det skal 
bygges mer i området. Dette er et av Fredrikstads flotteste og eldste boområder, 
hvorfor skal man trykke inn flere boliger her? Hadde vært bedre å bruke denne 
tomta til kolonihager, noe som nylig ble etterspurt av en annen utbygger i avisa. 
Evt. kan man lage en fin aktivitetspark med lekestativ, tennisbaner, crossløyper, 
park, osv. det hadde vært en bedre bruk av området.
– Dame, 40-49 år. Bor og eier eiendom i området.

Trodde egentlig at det ikke kom noe her. Vi er naboer og fikk nei til bod, så 
merkelig at det er tillatt med et stort boligprosjekt.
– Mann, 20-29 år. Bor, går på skole og eier eiendom i området.

Parsellhager, kolonihager ville passet område godt.
– Mann, 30-39 år. Bor i området.

Parsellhager i kombinasjon av urørt natur kunne vært en ny bruk av tomten om det 
må røres. Det er rikt dyreliv på tomten som har mistet flere områder de siste årene.
– Dame, 30-39 år. Bor, går på skole og eier eiendom i området.

Jeg setter stor pris på at vi blir inkludert tidlig i prosessen og håper at våre 
innspill blir tatt på alvor. Styret i Vaterland Velforening vil gjerne være i videre 
tett dialog med utbyggerne om det er mulig. Trafikkforholdene kan fort bli vårt 
ankepunkt, så det håper jeg det blir tatt ekstra hensyn til.
– Dame, 60-69 år. Bor i området.

Prøv å få til en normal pris på boligene slik at alle kan ha råd til å kjøpe.
– Dame, 60-69 år. Bor i området.

Håper det ikke blir for mange boenheter.
– Dame, 40-49 år. Bor i området.

Boligene må tilpasses området, tilpasses behov for alle aldre, fornuftige priser 
forventes.
– Mann, 50-59 år. Bor i området.
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Håper det blir boliger for folk flest, og at det ikke blir for stort eller for dyrt.
– Mann, 20-29 år. Bor i området.

Enebolig på ett plan, kanskje i rekke.
– Mann, 50-59 år.

Skulle ønske at tomta fikk stå i fred, det er min ærlige mening. Får rett og slett 
vondt av at det skal bygges der, så vær så snill; gjør det ordentlig og la det bli en 
positiv opplevelse, samt en overraskende berikelse for nærmiljøet.
– Dame, 40-49 år. Bor i området.

Jeg er glad for at vi får være med å uttale oss. Vil gjerne fortsette å komme med 
innspill til tegninger og planer!
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.

Vennligst ta hensyn til grunnforhold under bygging. Husene i Vaterland bør 
kartlegges før arbeidet startes i forhold til evt. forskyvelser eller sprekkdannelse/
skader på husene.
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.

La det bli et parkanlegg uten boliger til felles benyttelse.
– Dame, 60-69 år. Bor og eier eiendom i området.

Dere må bruke mye tid og være varsomme. Jeg frykter vi (barnefamilie) må flytte 
dersom det som bygges blir fælt og feil, og det har jeg egentlig veldig lite lyst til :’(
– Dame, 30-39 år. Bor, går på skole og eier eiendom i området.

Det er allerede store parkeringsutfordringer knyttet til besøkende og beboere i 
og utenfor Vaterland. Slik det er nå parkerer mange på parkeringsplassen rett 
ved Gartneritomten. Hvis denne parkeringsplassen forsvinner, vil dette skape 
parkeringskaos.
– Dame 40-49 år. Bor, går på skole og eier eiendom i området.
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I etterkant av særmøtet med Gudeberg Lokalsamfunn, har foreningen dratt på befaring på 
tomta og diskutert seg imellom. Foreningen har notert seg ned noen tanker og innspill har 
blitt oversendt Nomad via e-post. Innspillene fra Gudeberg Lokalsamfunn kan leses i sin 
helhet under:

Det er viktig for oss at bygningene som kommer 
opp ikke skiller seg nevneverdig ut fra nærliggende 
bebyggelse- vi ser for oss tre, murstein og organiske 
materialer. Fargevalg trenger ikke å være ensartet.

Det kan og bør være forskjellig høyde på bygningene, 
men ingen høyere enn administrasjonsbygningen. Ser 
man Kongsten området i helhet så er det ingen høye 
bygninger på kilometers avstand, det er ikke stedet å 
bygge de første på denne tomta.

Parkanlegget som er inne på området til FRIP 
(Fredrikstad Innovasjonspark) kan rammes inn med 
et relativt langt bygg som går noenlunde parallelt med 
Hydrogenfabrikken, to-tre etasjer høyt.

Småhusbebyggelse med hageflekker er mest ønskelig, 
men området nærmest Hydrogenfabrikken tåler 
nok et litt mer massiv bygg, men ikke høyere en 
Hydrogenfabrikken.
 
Vi mener det er spesielt viktig å få til en arkitektur 
som skaper naturlige, og gjerne spennende, over-
ganger til den eksisterende bebyggelsen, spesielt det 
unike miljøet i Vaterland.

Sett fra vårt ståsted bør utbyggingen bidra til både å 
knytte nærområdene enda bedre sammen, og inspirere 
til en videre langsiktig utvikling av lokalsamfunnet.

Den nye bebyggelsen må da være av en slik kvalitet at 
folk blir boende der, og opplever de unik kvalitetene 
i nærområdet som en del av bomiljøet. Her kan 
nevnes kunstnermiljøet på Hydrogenfabrikken, 
håndverksmiljøet i den gamle fabrikken sør i Vaterland, 
Vaterland i seg selv, båtforeningen, Ringverven, 
Gamlebyen, ØRA Naturreservat, osv, osv.

 
Vi mener også at det bær være mulig å se til andre 
spennende og vellykkede prosjekter i Norge og våre 
naboland, for å hente inspirasjon og lære. Går det an å 
tenke i litt nye baner?

• Fredrikstad botaniske hage på området – tenke 
alternativ bruk. Bygge noen svære oransjerier? Det 
er jo en gammel gartneritomt :)

• Kombinere med “myk industri”, små “hjemme” 
kontorer, små parseller etc. Kan det være plass til en 
liten nærbutikk der?  

• Finnes det finansieringsmodeller som kan åpne 
for unge første-/andregangsetablerere, kanskje 
familier som ønsker å flytte hjem fra Oslo etter endt 
utdanning og noen hektiske år i hovedstaden?

• Øra er jo et veldig spennende næringsområde og 
med satsingen på “sirkulær økonomi” bør kanskje 
arkitekturen gjenspeile noe av dette?

 
Vi har lagt ved noen linker til etter vår mening, et 
sammenliknbart prosjekt, i Skåne, som vi synes ser 
spennende ut.

• Kv Stockrosen, Tygelsjö
• Brf Flädern, Tygelsjö

Vi har også høstet litt inspirasjon fra Fragment som 
er et arkitektkontor som arbeider med “inkluderende 
stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen”. Ta en kikk.

Vennlig hilsen
Fredrik Ellefsen, Truls Korsgaard og Karianne Hox
Gudeberg Lokalsamfunn
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Fylkeskommunens forventninger
Kommunens forventninger
Industriens forventninger
Utbyggers forventninger
Beboernes forventninger

4.
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I dette kapittelet presenteres de ønskede forventninger som har kommet frem gjennom 
dialogarbeidet. Dette løftes frem slik at ulike særinteresser kan se sine og andres forslag i 
en helhet, og kan gi beslutningstakere et bedre kunnskapsgrunnlag og helhetsbilde der det 
oppstår interessekonflikt.

Ønskede forventninger er likevel forskjellig fra forventninger som ligger i overordnete 
planer, som f. eks. fylkesplaner og kommunale planer, som er føringer en uansett må 
forholde seg til i alle utviklingsprosjekter.

4.1 Fylkeskommunens forventninger

Kulturminne- og kulturmiljøverdier
Gartneritomta er en del av kulturhistorisk landskap av nasjonalinteresse, og fungerer som 
buffersone mellom boligbebyggelse og industri. Fylkeskommunen er opptatt av å bevare 
nasjonalt viktige kulturmiljøer, men viser samtidig forståelse for at byen må vokse. En 
viktig forutsetning er at det gjennomføres en stedsanalyse og en konsekvensutredning for 
kulturminnene. Det må også belyses hva ny bebyggelse tilfører av verdier.

Ferdig
prosjekt

Fylkeskommune
Kommune

Fylkeskommune
Kommune

Industri & næringsliv
Beboere

Industri & næringsliv
Beboere

Prosjektdriver
(med fagkyndig)

Prosjektdriver
(med fagkyndig)

Myndigheters
interesser

Utbyggers
interesser

Nabolagets
interresser

Diagrammet til venstre illustrerer 
at det må balanseres mellom de 
ulike aktørene som blir berørt av 
utviklingen. For enkelthets skyld 
grupperes disse særinteressene 
i tre: Utbyggers-, myndigheters- 
og nabolagets interesser.

Potensielle interessekonflikt 
oppstår der sirklene overlapper. 
Veien til et ferdig prosjekt 
forutsetter en god dialog mellom 
alle parter, og å jobbe sammen 
for å finne de løsningene som alle 
interesseparter kan godta.
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4.2 Kommunens forventninger

Utvikling i tråd med overordnete visjon
Kommuneplanens arealdel peker ut en retning for den langsiktige utviklingen, og 
ny boligutbygging prioriteres hovedsakelig innenfor sentrumsområdet. Selv om 
Gartneritomta ligger utenfor byområdet, ligger det innenfor tettstedsområdet, og det er 
høy markedsetterspørsel for boliger med de kvalitetene som området tilbyr. Det ligger 
sentralt og i gangavstand til byferja, tett på naturen og Glomma.

Forutsigbarhet
Det er et potensielt konfliktnivå mellom industri- og boligformål, og kulturinteressene. 
I kommuneplanens arealdel er Gartneritomta regulert til bebyggelse og anlegg, og på 
reguleringsplannivå er tomta regulert til industri. Det er signaler fra formannskapet 
og bystyret at et nært naboskap mellom industri og bolig er konfliktfylt. Kommunen 
forutsetter at dette løses for å unngå stor reguleringsrisiko og sikre forutsigbarhet.

4.3 Industriens forventninger

Vekst og samfunnssikkerhet
Industriens interesser har ikke blitt representert i dette dialogarbeidet, men kommunen 
informerer om at industrien har hatt tydelige synspunkter rundt industrietablering på Øra.

Selv om det trolig ikke skal utvikles industri på Gartneritomta, ligger det tett på 
industrivirksomhet som oppbevarer store mengder farlige kjemikalier. I forbindelse med 
rullering av kommuneplanen skal det utredes behov for etablering av hensynssoner med 
tilhørende bestemmelser rundt storulykkebedrifter. Dette vil blant annet sikre at det 
opprettholdes avstand mellom storulykkevirksomheter og boligområder.

4.4 Utbyggers forventninger

Et prosjekt som gir noe tilbake til nabolaget
En viktig drivkraft for utviklingen av Gartneritomta er å skape et prosjekt med gode 
kvaliteter som gir tilbake til nabolaget. Utbygger vektlegger derfor en god dialog med berørte 
parter for å finne de beste løsningene som svarer til nabolagets behov.

Fleksibilitet
Tidsaspektet utgjør en vesentlig usikkerhet da det kan ta flere år fra man starter en planprosess 
til planen blir vedtatt. I mellomtiden kan forutsetningene for planen og/eller markedet ha endret 
seg, slik at den bebyggelsen og utnyttelsen som planen sikrer ikke lenger er aktuell.

Økonomi
Utbygger er opptatt av at prosjektet har en økonomisk realisme, slik at 
utbyggingspotensialet til slutt blir realisert. Obos ser for seg at det må utvikles 100 til 120 
boenheter for å realisere prosjektet.
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4.5 Beboernes forventninger

Det skal bygges boliger i Gartneritomta, og nabolaget ble spurt om hvilke forventninger 
de har til prosjektet. Under er en sammenstilling av nabolagets innspill og forventninger, 
kategorisert etter tema og antall ganger temaet har blitt trukket frem.

Høyde og typologi (11)
Tilpasning til bebyggelsen i Vaterland og Hydrogenfabrikken. Blant de som i 
utgangspunktet ikke ønsker en utbygging i området, forventes det lav småhusbebyggelse. 
Maks. 1,5 til 2 etg, i form av rekkehus eller kjedede eneboliger med hager og områder 
for sosiale møter. Blokker er ikke ønsket. Færrest mulig bygg, og lave bygg. Håper at 
prosjektet ikke bare drives av lønnsomhet og høyest mulig BYA, men at utbygger har et 
ønske om å skape noe spesielt fint som føyer seg fint inn i område.

Arkitektur og stedskarakter (11)
Forventer en respekt og et samsvar med den eksisterende bebyggelsen i Vaterland. 
Arkitektur som passer med omgivelsene. Ikke et forsøk på å utvide Vaterland, men noe 
moderne som fungerer som nærmeste nabo. Fokus på kvalitet, ikke fortetting. Tre eller 
murfasader. Et stort drivhus med kjøkken for hyggelig samvær. Kjøkkenet bør bygges i 
mur og oppholdsplassen i glass.

Grøntarealer (8)
Forventes å la det være et luftig område, eller videreføre parkbruk, slik at 
lokalbefolkningen fortsatt kan bruke det til rekreasjon. Det legges vekt på grøntarealer og 
at noen av de store trærne ivaretas. At området blir åpent og inkluderende, samt “snakker” 
godt med omgivelsene. Gangveg mellom Vaterland og Hydrogenfabrikken ivaretas.

Framtidige beboere (5)
Det legges til grunn langsiktige beboere som disponerer god plass, slik at ikke 
gjennomtrekket blir for stort, og at mange av boligene tilpasses unge og barnefamilier. Bør 
bli et godt boområde med plass for sosial boligbygging, med blanding av ulike alder og 
sosiale lag. Boliger rettet mot voksne, “40+”.  Livsløpsboliger.

Trafikk (4)
Det forventes trygge løsninger i forbindelse med økt trafikk, og at ny trafikk ikke ledes inn 
til Vaterland. Innkjøring til boligene bør legges i Skippergaten.

Bærekraft og innovasjon (3)
Forventes en bærekraftig og innovativ utbygging, et spenstig og nytenkende prosjekt med 
en grønn profil, som tar tomtas historie med inn i fremtiden. At det nye boligprosjektet blir 
selvforsynt av det som trengs med å etablere et nytt boligprosjekt, så ikke den eksisterende 
bebyggelsen blir belastet på noe vis. At de er energieffektive.

Utearealer (2)
Utearealer som er gode å oppholde seg i, også med plass til de som ikke bor der. 

Utsikt (2)
Utviklingen som kan gi gode siktlinjer til Gamlebyen, Hydrogenfabrikken og Glomma. At 
utsikten som naboene mister, kan bli til noe estetisk opplevelse i nabolaget.
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Oppsummering, konklusjon og 
videre prosess
Sammendrag av medvirkningsprosessen
Våre anbefalinger
Referanseprosjekter å se til
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01 Vindmøllebakken av Helen 
& Hard. Bofellesskap med 
deling av fellesarealer og 
funksjoner. Foto: Sindre 
Ellingsen

02 Losæter av Futurefarmers. 
Sosialt møteplass for 
matproduksjon, arkitektur, 
utdanning, kultur og kunst.
Foto: Losæter.no

03 Forslag til Palmehuset 
ved Lykkebergparken 
i Fredrikstad, av Mad 
arkitekter. Visualisering: Mad 
arkitekter.

03

02

01

Referanseprosjekter å se til
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5.1 Sammendrag av medvirkningsprosessen

Bakgrunn
Obos har engasjert plankontoret Nomad for å legge til rette for en dialog & medvirkning 
i forbindelse med utvikling av “Gartneritomta” i Vaterland. Formålet var å frembringe 
innsikt og lokalkunnskap om stedet, og kartlegge nabolagets behov.

Metode
Arbeidet innledes med en desktop research og befaring i området, for å danne 
kunnskapsgrunnlag og skaffe oversikt de ulike aktørene og stemmene i nabolaget. Nomad 
tok så kontakt med de ulike aktørene for å informere om muligheten for å komme med 
innspill gjennom en digital medvirkning, og det ble arrangert tre digitale særmøter med 
kommune, fylkeskommune, barnehage, lag og foreninger. Det ble distribuert en lenke til 
digital spørreundersøkelse, som var aktiv mellom 13. mars og 14. april.

Deltakelse
Gjennom en organisk distribusjon av digitale undersøkelsen ble det innhentet innspill 
og kommentarer fra 81 unike deltakere, som alle har en relevant tilknytning til 
stedet. Det kommer frem at det er stor representasjon og engasjement blant den eldre 
aldersgruppen. Samtidig var det svært få deltakelse blant barn og unge (0-19 år). Aktørene 
som deltok i særmøtene var Vaterland barnehage, beboere i nabolaget representert ved 
Vaterland borettslag og Gudeberg lokalsamfunn, Fredrikstad Innovasjonspark, samt 
fylkeskommunen og kommunen.

Videreutvikling av eksisterende kvaliteter
Deltakerne beskriver Gartneritomta og området som et grønt, luftig og åpent landskap 
som flere oppfatter som et fint område for turer & rekreasjon. Flere omtaler også den 
kulturhistoriske trehusbebyggelsen i Vaterlandskjernen og nærheten til vannet som gode 
kvaliteter ved stedet. Samtidig pekes det på flere uønskede elementer, som støy, trafikk og 
nærhet til industrien.

Nabolaget ønsker at en utvikling av tomten ikke belaster området med mer trafikk. Det 
ønskes at en videreutvikling av tomta tar hensyn til stedets naturlige kvaliteter og dagens 
bruk til turer og rekreasjon. Beboerne er spesielt opptatte av at prosjektet viser respekt for 
den historiske bebyggelsen i området rundt, som den lave kulturhistoriske bebyggelsen 
Vaterland, men også Hydrogenfabrikken.

Forventninger
Viken fylkeskommune forventer at det gjennomføres en stedsanalyse og en 
konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø i området. Det må også belyses hva 
ny bebyggelse tilfører av verdier. Fredrikstad kommune forventer at industriens interesser 
synliggjøres, og at potensielle interessekonflikt knyttet til dette skal løses for å sikre 
forutsigbarhet. Nabolaget har en rekke forventninger til prosjektets innhold og utforming, 
som kan bidra til å løfte nabolaget. Utbygger er opptatt av det skal være økonomi i 
prosjektet, slik at nabolagets ønskede forventninger blir realisert.
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02

03

01 Deichmannsgate av 
Asplan Viak. Lokalt 
overvannshåndtering. Foto: 
Lala Tøyen

02 Regnbed i Amsterdam, 
fungerer som buffersone 
mellom privat og offentlig.
Foto: Lala Tøyen

03 Felles drivhusplass av Lala 
Tøyen. Det kan arrangeres 
fellesaktiviteter på 
Gartneritomta, i påvente 
av utbyggingen, og 
konstruksjonen kan tas med 
videre i ferdig prosjekt. Foto: 
Lala Tøyen

 Referanseprosjekter å se til
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5.2 Våre anbefalinger

Anbefalingene som beskrives nedenfor, ble gitt oppdragsgiver i april 2021. Flere av disse 
er gjennomført, og derfor strøket over. Se side 67 for oppdaterte anbefalinger.

Gjennom arbeidet har vi oppfattet et stort engasjement i og for nabolaget, som har satt 
stor pris på å ha blitt inkludert så tidlig i prosessen. Etter å ha sammenstilt alle innspill 
og kommentarer som har kommet inn fra særmøter og digital medvirkning, anbefaler vi 
følgende strategier for det videre arbeidet med “Gartneritomta”:

1. Avklare med industrien ( i løpet av mai)
Opprette en dialog med industrien på Øra for å informere om prosjektet og avdekke deres 
behov, eksempelvis Univar Solutions, Denofa, Fredrikstad Seafood, Reichhold m.fl. 

2. Presentere arbeidet for nabolaget (i løpet av juni)
Invitere nabolaget til møte og presentere resultatene fra den digitale undersøkelsen, 
sammen med annonsering av valgt arkitekt.

3. Lage oppdatert stedsanalyse (i løpet av juli)
Utarbeide en ny stedsanalyse (både fysisk og sosiokulturell stedsanalyse) til planinitiativ. 
Det foreligger en utdatert stedsanalyse fra 2011, utarbeidet av Griff arkitekter.

4. Iverksette strakstiltak / midlertidige tiltak (medio august)
Det stiftes et plantelag eller parsellhagelag som kan kick-starte et midlertidig 
parsellhagekonsept i Gartneritomta. Drivhuset kan utvikles videre sammen med 
parsellhagelaget for å bli et samlingspunkt og sosial møteplass i nabolaget, eller til 
undervisning i skolehage for barnehagene i området. På sikt kan parsellhagene og 
drivhuset videreføres i prosjektet, og blir permanent felles gode i nabolaget. Det 
organiseres og driftes av det allerede etablerte parsellhagelaget, eller i samarbeid med 
barnehagene. Det kan oppretes en infotavle med relevant informasjon om prosjektet.

5. Arrangement-basert medvirkning (medio august)
Videre medvirkning kan arrangeres som en koselig såfestival, høsttakkefest, 
hagekonsert, utendørs galleri m.m., slik at det oppleves som uformell og lav terskel å 
delta. Innhold og aktivitet tilpasses aldersgruppene, samt en målrettet medvirkning 
som særlig treffer barn og unge for å sikre representasjon. Det kan gjennomføres 
barnetråkksregistrering i samarbeid med barnehager og skoler i området, for å 
kartlegge barn og unges bevegelsesmønstre og aktivitet. Det må tas forbehold om 
restriksjoner knyttet til COVID-19.

6. Prosjektets navn
Beboere i Vaterland ønsker ikke at “Vaterland” brukes om utvikling utenfor den 
kulturhistoriske trehusbebyggelsen. Prosjekttomta er kjent som “Gartneritomta” på 
folkemunne. Det er positivt at prosjektet bygger videre på det tidligere gartneriet.

7. Strategisk bruk av uteoppholdsareal
Kravene som ligger til grunn for tettstedsområder sier at det skal eksistere 80 m² 
uteoppholdsareal. De offentlige, tilgjengelige arealene som tilbys, samt flomveier, bør 
brukes strategisk i utformingen av uteoppholdsarealene.
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Oppsummering av anbefalinger

Plassdannelse
“Inngangen til Vaterland”, 
bør styrkes som en viktig 
plassdannelse.

Bebyggelse
Nye rekkehus i Ringverven, 1-2 
etasjer, forhager, nyere tolkning av 
eksisterende trehusbebyggelse.

Pumpestasjon
Underdimensjonert? Nabolaget 
opplyser om at det oppstår 
oversvømmelse ved styrtregn.

Parkering
Garasje en mangelvare i kjernen av 
Vaterland. Bilparkeringsplass må sikres, 
gjerne med mulighet for lading.

Offentlig kommunikasjon
Bussholdeplass & framtidig 
sykkelveg.

Matbutikk
I kort avstand fra Gartneritomta, en 
møteplass i nabolaget. Ønsker å utvide 
og planlegges flyttet til Konsten.

Vaterland

Ringverven

Løkka

Festningsvollene

Gamlebyen

Bebyggelse
Kulturhistorisk trehusbebyggelse fra 17- og 
1800-tallet, tett, lav 1-2 etasjer, fargerik, 
forhager, små tomter, variasjon, brosteinlagt.

Ivareta siktakser 
til Gamlebyen.

Rekreasjon, turområde, 
piknik, utendørs aktiviteter. 
Gamlebyens forterreng.

Tidligere verftsområde for vedlikehold 
av seilskip. Benyttes i dag av 
Fredrikstad fartøyvernsenter som 
verksted, utstillings- & møtelokale.
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“Verdens hyggeligste nabolag, men det verste nabolaget å krangle med”
– Beboer i Vaterland

Vaterland

Gartneritomta

Kongsten 
hageby

Håndverksenter

Brygga

Øra Industripark

Dypvannskaia

Hydrogenfabrikken

Grøntareal
Må sees i sammenheng med KULA, 
kommuneplanens krav til uteareal 
& overvannshåndtering.

Strakstiltak: Fjerne inngjerding, 
opprydding av grøntområdet.

Rekreasjonsverdier
Tennisbane, Hønsehuset, 
Hydrogenparken, Drivhuset.

Tungtrafikk
Minimere trafikk og 
begrense adkomst til 
industri fra Ivar Bruus vei.

Bebyggelse
Bygget på 1950-tallet etter hageby-prinsippene, 
tomannsboliger og rekkehus, 2 etasjer, store tomter, 
romslige hager, enhetlig, nøktern, stående panel.

Snarvei
Turvei mellom Vaterland 
og Hydrogenparken binder 
områdene sammen.Viktig å 
sikre, også under anleggsfasen.

Bebyggelse
Industrihistoriske verdier, 
fabrikksbygninger fra 1900-
tallet, teglstein, 2-3 etasjer.

Ivareta siktakser til 
Hydrogenfabrikken

Populær møteplass for nabolaget, 
trenger oppgraderinger av 
bryggekant og nye benker etc.

Uoffisielt kulturhus, planlagt til 
bevaring, kunstnerfellesskap, 
yrkesfaglig opplæring, potensiale til 
å utvikles som en sosial møteplass.
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6.

Nabolagsmøte i Velferdshuset
Gjennomført nabolagsmøte
Diskusjonstemaer
Oppsummering og konklusjhon
Anbefalinger og videre prosess

Tid: Torsdag 28. oktober 2021, kl. 18:30 – 20:30
Sted: Velferdshuset, Øraveien 6b
Deltakere: 23 personer
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6.1 Gjennomført Nabolagsmøte

Bakgrunn
Nabolagsmøtet er en del av medvirkningsprosessen som har blitt påbegynt i forkant av den 
formelle planprosessen. Intensjonen med nabolagsmøtet er å presentere resultatene fra den 
digitale medvirkningen, som ble avholdt i perioden mars-april 2021, samt å gi mulighet til 
å innhente innspill som ikke ble fanget opp i den digitale medvirkningen. I tillegg var det 
en intensjon om å orientere om prosjektstatus og planprosessen videre.

Hensikten med nabolagsmøtet er å skape en arena for dialog mellom utvikler og nabolaget, 
slik at utviklingen kan resultere i et stedstilpasset prosjekt med sterk lokal forankring. 
Dialog er også en viktig forutsetning for samarbeid om gode og effektive fellesløsninger 
knyttet til forhold som bl.a. parkering, adkomst og søppelhåndtering.

Gjennomføring
Som en del av forarbeidet til medvirkningen gjennomførte Nomad en aktør- og nabolags-
kartlegging, hvor det ble innhentet kontaktinformasjon til aktører, lag og velforeninger. 
Aktuelle nøkkelpersoner ble kontaktet på telefon og e-post, og orientert om prosjektet og 
nabolagsmøtet. Det ble også sendt ut invitasjon på e-post til de interesserte som deltok i 
den digitale medvirkningen. Til slutt ble det delt ut og hengt opp plakater ved ulike steder 
i og rundt Gamlebyen Fredrikstad, med invitasjon til nabolagsmøtet. Det ble invitert til 
fysisk arrangement i Velferdshuset på Øra, som ble avholdt mellom kl. 18:30-20:30.

Agenda og oppmøte
Under følger agendaen for nabolagsmøtet:

1. Introduksjon og presentasjon fra Obos
2. Mad arkitekter
3. Hvor står vi nå? Nomad orienterer om prosjektet
4. Utdrag fra stedsanalysen
5. Nabolagsanalyse og resultater fra den digitale medvirkningen
6. Videre prosess & diskusjon

Fra Nomad stilte byplanleggerne Bengt M. S. Carlson og Ibrahim Mufti Pradityo. Obos 
deltok som byggherre, og var representert i møtet ved prosjektledere Spencer Billett og 
Rune Tøndell. Fra Mad stilte arkitektene Karoline Kolstad Heen og Jon-Martin Kolnes. 
Pål Tanberg fra Fredrikstad Innovasjonspark var til stede for å representere industriens 
interesser, og var tilgjengelig til å svare på spørsmål fra salen under diskusjonsrundene.

Gjennom presentasjonen ble de ulike interessene og rammene for prosjektet tydeliggjort, 
for å danne en bedre forståelse at diskusjonen om utviklingen av området må skje på 
grunnlag av boligene på Gartneritomta.

Det var totalt 23 personer fra nabolaget som møtte opp til arrangementet. Deltakerne 
utgjorde hovedsakelig beboere i Gamle Vaterland og Vaterland borettslag. Av de fremmøte 
fordelte interessen seg slik:

• 11 beboere som bor i Gamle Vaterland
• 6 beboere i Vaterland borettslag
• 5 salgsinteresserte
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Trafikk!

Parkering,
bildeling...

Hus, ikke blokker!

Matbutikk i nærheten er viktig

Søppelhåndtering: Nedgravde
avfallscontainere? Det er fint
å ha et sted man kan kaste
glass & metall.

Lave boliger

... om den forsvinner,
må det tilbys noe annet.
Kanskje badebasseng?

Stedstilpasset
bebyggelse

Ha miljøambisjon

Støyforurensning
Grønn buffer,
fuglereservatet

Fint hvis hver gruppe kan presentere
hva som ble diskutert ved bordene

Hva kan vi få til
på Gartneritomta?

Landsstrøm for
industrien

Blir det avkjørsel
mot sør eller øst?

Lav bebyggelse med
historiske referanser ...

... men det må ikke bli
kopi av  Vaterland
“Pseudo-Vaterland”

At prosjektet skal
henvende seg innover

Vi bor på øssia, men
ønsker å flytte og bo
ved Vaterland!

Ønsker enebolig i rekke

Trodde dette var
et salgsmøte

Liker kvalitetene ved
Vaterland og Gamlebyen

Tennisbanen er positiv for noen,
sjenerende for andre ...

Prosjektet kom litt for kort, ønsket
å se konkrete tegninger. Forventer
at prosjektet har kommet med et tydelig
konsept innen neste nabolagsmøte.

Gamle Vaterland

Gamle Vaterland

Potensielt framtidige beboere

Gamle Vaterland

Vaterland borettslag
Vi har innspill på boligantall,
størrelse på bygg, farge og materialer.
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6.2 Diskusjonstemaer

Diagrammet under er en sammenstilling av de ulike temaene som ble diskutert under 
nabolagsmøtet. Temaene sorteres etter omfang og relevans for prosjektet, nabolag 
eller bydel. Temaer som faller inn under “Bydelen” og “Nabolaget” inneholder innspill 
som også er relevante for prosjektet, men som må vurderes og bearbeides i en større, 
overordnet sammenheng.

Den grønne sirkelen i midten illustrerer hvilke innspill som har direkte konsekvens for 
prosjektet, og som kan løses innenfor rammene av Gartneritomta. Noen temaer berører 
også industriens interesser, illustrert med blå sirkel som vist under:

Prosjektet
Gartneritomta

Nabolaget
Vaterland

Søppelhåndtering

Ferge

Økologisk
verdi

Skolekapasitet

Matbutikk

Barnehage

Makshøyder &
volum

Utforming &
materialitet

Avkjørsel

Parkering

Trafikk

Støy

Bildeling

Bydelen
Gamlebyen &

Kongsten

Industrien
Fredrikstad

Innovasjons-
park & Øra

Avkjørsel
Beboerne som bor nærmest Gartneritomta lurer på hvor avkjørselen til 
prosjektet blir etablert, om det enten blir innkjøring fra syd (Ivar Bruus 
vei) eller fra øst (Skippergaten). Det er motstridende meninger rundt hvor 
innkjøring til prosjektet skal være. For beboerne som bor mot Ivar Bruus vei 
er det ønskelig at innkjøring legges fra Skippergaten, mens beboere som bor 
mot Skippergaten ønsker innkjøring mot Ivar Bruus vei. Naboene ønsker ikke 
at avkjørselen til prosjektet skal henvende seg direkte mot deres grunn.
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Listen under utbroderer diskusjonene som omhandler hvert enkelt tema. Nomad gir 
faglige betraktninger underveis, som markeres i kursiv.
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Makshøyder & volum
Det ble stilt spørsmål rundt hvilke makshøyder prosjektet skulle ha. 
Beboerne ville være sterkt imot forslag som var høyere enn 5 etasjer, og var 
for en lavere bebyggelse. For industrien er det viktig at makshøydene ikke 
overstiger bebyggelsen på industrisiden, med hovedbygget til Denofa og 
Hydrogenfabrikken som referansepunkt. Forsamlingen er enig i at variasjon i 
høyder er positivt, og det vil være naturlig at den bebyggelsen på tomta trappes 
opp mot boligrekkene i Skippergaten og mot Denofa og Hydrogenfabrikken.

Utforming & materialitet
Beboerne ønsker ikke blokker i området, men gjerne rekkehus eller eneboliger 
i rekke. Det er også ønsket med fargerike fasader, og det er kommet innspill 
til at man kan benytte materiale som tegl i fasaden for å spille videre på 
industriens historie. For beboerne i Gamle Vaterland er det viktig at prosjektet 
ikke blir «pseudogammelt», eller en kopi av Vaterlandsbebyggelsen.

Vaterland borettslag, som grenser til Gartneritomta i øst, ønsker at prosjektet 
ikke skal henvende seg mot deres tomt. De ønsker at det etableres en «grønn 
buffer» mot boligene i øst, for å markere skillet mellom tomtene og begrense 
innsyn til deres private uteareal.

Bildeling
I møtet uttrykker beboerne at det å ha en bildeleordning i nabolaget er av stor 
interesse. Samtidig ville ikke dette være en reell erstatning for mangelen på 
parkeringsplasser, for beboerne som allerede disponerer flere enn én bil.

Parkering
Beboere i Gamle Vaterland opplyser om at mange husstander har flere enn 
én bil, og at det er presset med parkeringsmuligheter i Vaterland. Flere har et 
ønske om å kunne leie garasje/carport eller parkeringsplass. Samtidig ønskes 
det at gateparkering minimeres, og at parkering skal løses i parkeringskjeller.

Det kommer innspill at det bør legges opp til minimum 2 p-plasser for bil 
for det nye prosjektet. Det er kommuneplanen som angir føringer for hvor 
mange p-plasser for bil pr. boenhet det skal være i nye boligprosjekter. 
Gjeldende bestemmelser i kommuneplanen tilsier maks. 1,2 p-plasser pr. 
boenhet for området.

Nord for Gartneritomta er et lite grusfelt som er kommunalt eid, og som 
i dag benyttes som beboer- og besøksparkering for nabolaget. Om dette 
arealet utvikles, vil kommunen og beboerne trolig være opptatt av at disse 
parkeringsplassene videreføres, eller at parkeringsmuligheten ivaretas 
andre steder ved Vaterland. 
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Forurensning
Kommentarer til det aktuelle temaet gjelder hovedsakelig støyforurensning og 
støyplager fra tungtrafikk og industrivirksomhet. Nabolaget opplyser om at 
det genereres ekstra mye støy fra industriområdet når skip ligger til kai. Det 
er kommet innspill til bruk av landstrøm, som bidrar til å kutte utslipp og støy 
fra skip når de ligger til kai.

Vi anbefaler kommunen å gå i dialog med industrien på Øra, og stille krav for 
å minimere forurensningen. Her kan det også sees til referanseprosjekter som 
Oslo havn og Bergen havn, i samarbeid med kommunen og Enova.

Trafikk
Beboerne er bekymret for hvilke konsekvenser prosjektet vil ha for trafikken i 
området. Det vises til at det kjøres mye tungtrafikk gjennom Ivar Bruus vei. 

Kommuneplanen tilsier at utbyggingsprosjekter større enn 1.000 m² BRA, 
eller som beregnes å gi mer enn 50 arbeidsplasser, skal ha en mobilitetsplan. 
Mobilitetsplanen skal vise løsninger for gange, sykkel, kollektivtrafikk, 
bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og vise hvordan disse danner en 
sammenheng, sett opp mot målet om minst mulig bilavhengighet. Mobilitets-
planen utreder hvilke konsekvenser prosjektet har for trafikken i området, på 
bakgrunn av valgt trafikkmiddelfordeling og konsept for mobilitet.

Økologiske verdier & åpen bekk
Forsamlingen er enige at anbefalingene fra den økologiske rapporten 
som ble presentert i møtet skal legges til grunn i prosjektet. Beboerne 
viser til at lenger sør for industriområdet ligger Øra naturreservat, som 
har stor betydning for trekkfugler. Gartneritomta ligger i kort avstand til 
naturreservatet, og beboerne har innspill til at prosjektet ser på hvordan 
utforming av landskap og utearealer kan bidra til å styrke fuglelivet i 
området. Åpen bekk kan og vannelementer i uteområdet ansees som positivt. 
I tillegg til å fungere som overvannshåndtering kan det integreres med andre 
funksjoner som lek og opphold.

Søppelhåndtering
En beboer kommenterer at det er fint å ha mulighet til å kaste glass og metall 
i Vaterland. Det er plassert en avfallsbeholder for glass og metall i krysset 
ved Lodsgaten og Skippergaten. På den andre siden er en annen beboer 
ikke helt fornøyd med dagens ordning. Beboeren, som er nærmeste nabo til 
avfallsbeholderne, opplyser at løsningen fører til mye støy og at det ikke ser 
pent ut. Ellers er det flere som håndterer søppelet ulikt. Vaterland Borettslag har 
avfallscontainere samlet ut mot Skippergaten, mens beboere i Gamle Vaterland 
kaster avfallet sitt i felles containere på parkeringsplassen nord i Vaterland.

I plenum kommer forsamlingen frem til at det kunne være fint å ha nedgravde 
avfallscontainere, som har god kapasitet og som blir tilgjengelig for hele 
nabolaget. Nedgravde avfallscontainere kan også løse problemer knyttet til 
støy (fra glass- og metall) og lukt, samtidig som at de ikke er like sjenerende i 
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bybildet. En beboer i Gamle Vaterland opplyser om at Fredrikstad kommune 
er i planleggingsfasen av et nytt ettersorteringsanlegg på Øra. Det vil deles ut 
matavfallsdunker, og oppfordrer innbyggerne i kommunen til å sortere matavfall.

Felles og sentralisert løsning for søppelhåndtering, f.eks. som en nedgravd 
løsning, kan komme hele nabolaget til gode og frigjøre andre fellesarealer i 
nabolaget som i dag er reservert for avfallscontainere. 

Bydelsfunksjoner – butikk og barnehage
Det var spørsmål knyttet til etablering av matbutikk på tomta. Beboerne 
setter veldig pris på å ha en matbutikk i nærområdet, og opplyser om at Spar 
Solgaard er en viktig møteplass for både naboer og industriarbeiderne på Øra. 
De opplyser at stedet blir ofte fylt av arbeidere ved lunsjtider, som kommer 
hit og kjøper mat. En gruppe har foreslått om det kan vurderes at eksisterende 
barnehage (Vaterland barnehage) kan flyttes, evt. erstattes med en kombinert 
bebyggelse, med butikk som henvender seg mot Øraveien og barnehage som 
henvender seg mot Hydrogenparken og Gartneritomta.

Fergeforbindelse
Det ble nevnt mulighetene for å gjenetablere tidligere fergekai i Vaterland. 
Tidligere eksisterte det en fergeforbindelse mellom Bekkhus og Vaterland. 
Denne ble etter hvert en viktig forbindelse for de mange arbeiderne som 
bodde på Kråkerøy og jobbet på Øra. Da Fredrikstad bru åpnet i 1957, ble 
næringsgrunnlaget for fergedrift redusert, og i 1988 ble forbindelsen nedlagt.

Trafikkleder ferge i Fredrikstad kommune har uttalt at de ønsker å undersøke 
muligheten for å teste selvkjørende ferger mellom Bekkhus og Vaterland, 
etter at kommunen har fått henvendelser fra flere som kunne tenkt seg at 
forbindelsen gjenopprettes. Beboerne i Vaterland er imidlertid bekymret for 
at en ny fergekai i Vaterland vil medføre økt uønsket persontrafikk gjennom 
Vaterland, tett inntil boligenes stuevinduer og private utearealer.

Skolekapasitet
Beboere stiller spørsmål til hvordan skolekapasiteten i området er tenkt, 
når det flytter nye innbyggere inn i prosjektet. Skolekapasiteten er viktig for 
boligutbygging, og må sikres før det bygges nye boliger i området.

Fredrikstad kommune har utarbeidet en barnehage- og skolebruksplan som 
skal sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i området. Eksisterende 
plan gjelder for perioden 2014-2025. Gudeberg barne- og ungdomsskole er 
nærmeste skole til Gartneritomta.
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6.3 Oppsummering og konklusjon

Det har vært et godt oppmøte i nabolagsmøtet, med både beboere og salgsinteresserte. 
Blant beboerne som deltok var beboere i Vaterland Borettslag, Heibergs gate 1-3, samt 
de boligene i Vaterland som ligger nærmest Gartneritomta. De salgsinteresserte var 
bosatt på Østsiden og ønsket å flytte ved Vaterland. Det kan imidlertid sies å ha vært lav 
representasjon. Aldersgjennomsnittet blant de oppmøtet har vært høyt, og det var ingen 
barn eller unge som deltok i møtet.

Generelt ble nabolagsanalysen og resultatene fra den digitale undersøkelsen tatt godt imot 
i gjennomgangen. Mange var imponert over det grundige forarbeidet som har blitt gjort, 
og setter pris på at de har blitt inkludert så tidlig i prosessen. Samtidig har enkelte vært 
mer forventningsfulle, og har håpet å kunne se en skisse de kunne komme med konkrete 
tilbakemeldinger på.

Diskusjonstemaer
Flere deltakere var spesielt opptatte av høyder, takform, og materialbruk. Det er 
tydelig enighet om at det ønskes lav bebyggelse, f.eks. eneboliger i rekke med saltak, 
og ikke blokker. Det er også enighet om å bygge videre på estetikk og materialbruk til 
omkringliggende bebyggelse i fasader, som f.eks. teglstein, murpuss og stående kledning.

Naboene er positive til fellesløsninger i nabolaget, som særlig parkering, bildeleordning 
og søppelhåndtering. Ideen om åpen bekk og helhetlig utforming for grønnstruktur er 
også vurdert positivt. Det bør være tett dialog med nærmeste naboene om hvor framtidig 
innkjørsel til prosjektet skal være. Det er viktig å fremme de positive kvalitetene planen 
åpner opp for, men samtidig lytte til deres innspill og bekymringer.
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6.4 Anbefaling og videre prosess

Prosjektplan, koordinering og kommunikasjon
Vi anbefaler at det utarbeides en detaljert fremdriftsplan, i samarbeid med oppdragsgiver, 
arkitekt og andre relevante rådgivere på prosjektet. Denne prosjektplanen bør også 
inneholde plan for kommunikasjon- og dialog med naboene.

Referansegruppe & målrettet medvirkning
Sikre representasjon og økt deltakelse blant ulike aldersgrupper og spesielt utsatte 
brukergrupper. F.eks. arena som kan opprettholde den gode dialogen med nabolaget 
gjennom gruppemøter med referansepersoner som representerer ulike interessegrupper.

Åpen informasjonsflyt
Vi anbefaler at det opprettes en prosjektside. Denne kan både være interessant for naboer, 
men også treffe potensielle kjøpere. Her kan det orienteres om hva som har skjedd i 
prosessen, og hva som planlegges i videre prosess. F.eks. opprette en hjemmeside med 
høy ambisjonsnivå om å være den eneste nettsiden en trenger å forholde seg til for å få 
informasjon om- og komme med innspill til prosjektet.

Midlertidige tiltak/strakstiltak
Videre medvirkningsprosess kan sees i sammenheng med midlertidige tiltak, og gjennom 
arrangement-basert medvirkning. F.eks. kan drivhuset utvikles videre sammen med et 
parsellhagelag/plantelag til å bli et samlingspunkt og sosial møteplass i nabolaget, og som 
senere blir innarbeidet som en del av prosjektet.

(Se også side 55 tidligere i denne rapporten for tidligere anbefalinger)
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